
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

CUSTOMER KNOWLEDGE MANAGEMENT

(  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ     ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  )  

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

       ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΓΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 41/08

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 

http://www.uom.gr/


Customer knowledge management -   Διαχείριση     γνώσης     πελατών  

Στην οικογένεια  μου…

Σγούρου Βασιλική 2



Customer knowledge management -   Διαχείριση     γνώσης     πελατών  

Θέλω να  ευχαριστήσω θερμά τον  επιβλέποντα καθηγητή  μου κ.  Πρωτόγερο 

Νικόλαο για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα, 

καθώς και για την υποστήριξη και τη βοήθεια που μου παρείχε κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης  της  μεταπτυχιακής  μου  εργασίας.  Υπήρξε  πολύτιμος  αρωγός  στην 

προσπάθεια μου δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καθοδήγηση και συνεργασία.

Θερμές  ευχαριστίες  οφείλω  επίσης  προς  τον  επιβλέποντα  καθηγητή  μου  κ. 

Νεγκάκη Χρήστο για  την  αναγνώριση της  προσπάθειας  μου και  την  έγκριση της 

παρούσας εργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σγούρου Βασιλική 3



Customer knowledge management -   Διαχείριση     γνώσης     πελατών  

1Ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (KNOWLEDGE MANAGEMENT - KM)

2.1 H γνώση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

2.2 Τι είναι η «Διαχείριση Γνώσης»

2.3 Οφέλη της Διαχείρισης Γνώσης

2.4 Αναγκαιότητα της Διαχείρισης Γνώσης

2.5 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της Διαχείρισης Γνώσης

3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ   -   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  (CUSTOMER 

RELATIONSHIP MANAGEMENT - CRM)

3.1 Τι είναι η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

3.2 Οι Τέσσερις Διαστάσεις της Διαχείρισης των Πελατειακών Σχέσεων

3.3 Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων ως επικοινωνιακό εργαλείο

3.4 Η συμβολή των εφαρμογών CRM στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

3.5 Επαναπροσδιορίζοντας το CRM – μια ολοκληρωμένη θεώρηση

4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (CUSTOMER 

KNOWLEDGE MANAGEMENT – CKM)

4.1 Τι είναι η Διαχείριση Γνώσης Πελατών

4.2 Ο κύκλος της CKM φιλοσοφίας

4.3 Οι τέσσερις διαστάσεις της CKM

4.3.1 Knowledge of customers

4.3.2 Knowledge for customers

4.3.3 Knowledge from customers

4.3.4 Knowledge co-creation

4.4 Προκλήσεις της CKM φιλοσοφίας

4.5 Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία της CKM

5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ CKM ΜΕ CRM & KM 

Σγούρου Βασιλική 4



Customer knowledge management -   Διαχείριση     γνώσης     πελατών  

5.1 Επέκταση των μεθοδολογιών CRM & KM

5.2 Σύγκριση της CKM με τη CRM & KM

5.3 Λόγοι για την υιοθέτηση της CKM φιλοσοφίας

6Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ CKM  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

6.1 Περιγραφή 1ου μοντέλου CKM - Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο CKM διαδικασιών

6.1.1Ανώνυμη εταιρία διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων

6.1.2 Ασφαλιστική εταιρία 

6.1.3 Ασφαλιστική εταιρία

6.1.4 Συνολική ανάλυση των περιπτώσεων – απόδοση με τη διαχείριση της 

πελατειακής γνώσης. 

6.2 Περιγραφή 2ου μοντέλου CKM

6.2.1 Union Investment

6.2.2 Siemens mobile

6.2.3 Credit Suisse

6.2.4 Συγκριτική ανάλυση των case studies

7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σγούρου Βασιλική 5



Customer knowledge management -   Διαχείριση     γνώσης     πελατών  

Η  παρούσα  εργασία  αναφέρεται  στη  σχέση  της  Διαχείρισης  Γνώσης –  ΚΜ 

(Knowledge Management -  KM)  με  τη  Διαχείριση  Πελατειακών  Σχέσεων –  ΔΠΣ 

(Customer Relationship Management -  CRM). Είναι μία βιβλιογραφική επισκόπηση 

ταυτόχρονα  και  μία  συγκριτική  μελέτη  των  υπαρχουσών  μεθοδολογιών  και 

παρουσιάζει τα όσα έχουν ειπωθεί στη σχετική αρθρογραφία πάνω στο συγκεκριμένο 

θέμα,  υποστηρίζοντας  την επιτυχημένη σύγκλιση των δύο πεδίων.  Μέσα από την 

υπάρχουσα έρευνα καταλήγει στην ανάλυση του νέου όρου, της Διαχείρισης Γνώσης 

Πελατών  (Customer Knowledge Management – CKM)  που αποτελεί και το θέμα της 

παρούσας  μελέτης.  Η  Διαχείριση  Γνώσης  Πελατών  είναι  μία  νέα  φιλοσοφία  και 

ανερχόμενη μεθοδολογία που ξεκίνησε να χρησιμοποιείται από κάποιες επιχειρήσεις, 

με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των πελατών τους. 

Βασικός  στόχος  της  εργασίας  αυτής  είναι  να  παρουσιάσει  τα  πολλά  οφέλη  που 

προκύπτουν για την επιχείρηση, από την υιοθέτησή της, παροτρύνοντας με τον τρόπο 

αυτό  και  τις  υπόλοιπες  να  την  εφαρμόσουν.  Για  το  λόγο  αυτό  παρουσιάζονται 

κάποιες  περιπτώσεις  εφαρμογής  της  από  εταιρίες  που  βελτίωσαν  κατά  πολύ  τις 

σχέσεις και τη συνεργασία τους με το πελατολόγιο τους. 

Στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  συνοπτικά  το  περιεχόμενο  κάθε  κεφαλαίου  που 

ακολουθεί ξεχωριστά:

      

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΓΝΩΣΗΣ  :  Το  κεφάλαιο  αυτό  αναφέρεται  αποκλειστικά  στην 

Διαχείριση Γνώσης ώστε στα επόμενα κεφάλαια να γίνεται κατανοητή από τον 

αναγνώστη η έννοια του όρου. Δίνονται διάφοροι ορισμοί της και παρουσιάζονται 

τα οφέλη της. Τέλος, γίνεται μία αναφορά στους λόγους για τους οποίους κρίνεται 

αναγκαία η χρήση της και συνίσταται να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο 

από τις σημερινές επιχειρήσεις. 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  :  Στο  κεφάλαιο  αυτό  γίνεται  μια 

ολοκληρωμένη παρουσίαση του όρου, με την περιγραφή των διαστάσεων του, τη 

συμβολή  του  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  και  τη  χρήση  του  ως 

επικοινωνιακό  εργαλείο.  Με  αυτή  την  περιγραφή  γίνεται  εφικτή  η  επαρκής 

κατανόηση  του  από  τον  αναγνώστη,  ώστε  στα  επόμενα  κεφάλαια  να 

αντιλαμβάνεται  τον  όρο χωρίς  δυσκολία.  Τέλος,  παρουσιάζεται  μία  σύγχρονη, 
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ολοκληρωμένη θεώρηση του όρου, με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του που 

μας εισάγει σιγά σιγά στην έννοια της Διαχείρισης Γνώσης Πελατών. 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΓΝΩΣΗΣ  ΠΕΛΑΤΩΝ  :  Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζουμε  μια 

σύντομη περιγραφή αυτής της φιλοσοφίας που έχει να κάνει με τον ορισμό της, 

τις διαστάσεις της, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αλλά και τους παράγοντες 

που  μπορούν  να  οδηγήσουν  στην  επιτυχία  της.  Αποτελεί  ένα  από  τα  βασικά 

κεφάλαια της παρούσας εργασίας, καθώς μας εισάγει στο πεδίο της Διαχείρισης 

Γνώσης Πελατών που αποτελεί και το κεντρικό θέμα της μελέτης αυτής. 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   CKM   ΜΕ   CRM   &   KM  : Σε αυτό 

το κεφάλαιο, στόχος μας είναι γίνει κατανοητή η νέα προσέγγιση της Διαχείρισης 

της  Πελατειακής  Γνώσης,  το  πώς  προκύπτει  μέσα  από  τις  δύο  ανωτέρω 

προσεγγίσεις αλλά κυρίως το πώς διαφοροποιείται από αυτές και προσφέρει κάτι 

περισσότερο  στην  πορεία  της  σύγχρονης  επιχείρησης  και  στην  επιτυχία  της. 

Αποτελεί επομένως, ένα βήμα παραπάνω στα όσα έχουμε ήδη αναφέρει για τη 

νέα  φιλοσοφία  της  Διαχείρισης  Γνώσης  Πελατών,  καθώς  παρουσιάζει  τα 

προτερήματα της συστήνοντας την υιοθέτηση της από τη σύγχρονη επιχείρηση. 

 Η  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ    CKM    ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  Η   

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥΣ:  Στο  κεφάλαιο  αυτό 

παρουσιάζουμε δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν δύο έρευνες 

που πραγματοποιήθηκαν πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Στόχος και των δύο είναι 

να εξηγήσουν το πώς οι αρχές της ΚΜ μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στη 

φιλοσοφία  της  CRM.  Αυτή  η  προσέγγιση,  βοηθάει  τις  επιχειρήσεις  να 

βελτιώσουνε  τη  γνώση  (πληροφορίες)  που  κατέχουν  για  τις  επιχειρηματικές 

διεργασίες τους, που σχετίζονται άμεσα με τους πελάτες τους, βελτιώνοντας με 

τον τρόπο αυτό και τη συνολική τους απόδοση.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται  κάποια γενικά 

συμπεράσματα  που  προέκυψαν  μέσα  από  την  εκπόνηση  της  παρούσας  εργασίας 

καθώς και  κάποιες  προτάσεις  για  μελλοντική έρευνα και  περισσότερο εμβάθυνση 

πάνω στη σχέση που ερευνήθηκε.

2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σγούρου Βασιλική 7



Customer knowledge management -   Διαχείριση     γνώσης     πελατών  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (KNOWLEDGE MANAGEMENT - KM)

Στη σημερινή αγορά, ο πρωταρχικός παράγοντας επιτυχίας για κάθε επιχείρηση και 

για την οικονομία γενικότερα είναι η γνώση. Η γνώση αυτή αναφέρεται σε όλους 

τους  τομείς  δράσης  ενός  οργανισμού:  τις  επιχειρηματικές  διεργασίες  του,  τους 

πελάτες,  τους  προμηθευτές,  τις  αγορές,  τις  δραστηριότητες,  τις  πολιτικές  της 

επιχείρησης, σε καταστάσεις του παρελθόντος κ.α. (Xia Huosong,  Du Kuanqi,  Cai 

Shuqin.  2003) Η  εκμαίευση  της  μέσα  από  τις  εμπειρίες  και  το  παρελθόν  της 

επιχείρησης, τους καταναλωτές και τους προμηθευτές και τις σύγχρονες πρακτικές 

της κρίνεται απαραίτητη για την εξέλιξη και την επιτυχή μελλοντική της πορεία. Η 

αποτελεσματική της διαχείριση και χρήση είναι αυτή που θα κρίνει την επιβίωση και 

ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης. Αυτή η διαδικασία είναι  ουσιαστικά και το 

έργο της διαχείρισης γνώσης. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια να 

περιγραφεί εν συντομία η έννοια της διαχείρισης γνώσης μέσα στην επιχείρηση, ώστε 

στα επόμενα κεφάλαια να γίνεται κατανοητή από τον αναγνώστη η έννοια του όρου. 

Παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί της διαχείρισης γνώσης, κάποια σχετικά οφέλη και 

λανθασμένες αντιλήψεις καθώς και η αναγκαιότητα της στην σύγχρονη επιχείρηση. 

Επιπλέον γίνεται αναφορά στα συστήματα διαχείρισης γνώσης που χρησιμοποιούνται 

πλέον από πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις.

Η γνώση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο λόγος της σύγχρονης αύξησης του ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική γνώση, 

δεν είναι άλλος από τον αυξανόμενο ρυθμό αλλαγής. Η επιχείρηση που θα καταφέρει 

να μάθει γρήγορα και στην συνέχεια να αφομοιώσει τις αλλαγές είναι αυτή που θα 

αποδώσει  καλύτερα  στο  συνεχώς  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον  (Wiig,  1997).  Η 

αλλαγή πλέον, μετριέται σε όρους μηνών και όχι σε όρους ετών, όπως γίνονταν στο 

παρελθόν. 

Tο μέλλον και η επιτυχία της επιχείρησης καθορίζονται πλέον από την ικανότητά της 

να  αξιοποιεί  τον  πλέον  πολύτιμο  πόρο  της:  την  επιχειρηματική  γνώση.  H 

επιχειρηματική γνώση βρίσκεται ενσωματωμένη τόσο στις δεξιότητες των στελεχών 

της εταιρίας, όσο και στα συστήματα που χρησιμοποιεί (τα χειρόγραφα, αλλά κυρίως 
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στα  πληροφοριακά  συστήματα),  στα  δίκτυα  (είτε  άτυπα είτε  τυπικά)  μεταξύ  των 

στελεχών  και  στις  επιχειρηματικές  λειτουργίες.  Συνεπώς,  η  πρόκληση  για  τη 

σύγχρονη επιχείρηση είναι να αναπτύξει συστηματικούς και μεθοδικούς μηχανισμούς 

διοίκησης  και  ανάπτυξης  της  επιχειρηματικής  γνώσης,  να  εκμεταλλευτεί  τις 

δυνατότητες  και  να περιορίσει  τις  ελλείψεις  του γνωστικού  της  ενεργητικού.  Tην 

πρόκληση  αυτή  καλείται  να  αντιμετωπίσει  η  σύγχρονη  διοικητική  πρακτική  της 

διαχείρισης γνώσης (knowledge management).

Τι είναι η «Διαχείριση Γνώσης»

Ο  όρος  «διαχείριση  γνώσης»  (knowledge  management)  χρησιμοποιείται  πολλές 

φορές με ασάφεια, για να περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών πρακτικών 

και προσεγγίσεων που αφορούν στη δημιουργία, στην επεξεργασία, και στη διάχυση 

γνώσης και τεχνογνωσίας. Πολλοί θεωρητικοί αναλυτές του μάνατζμεντ θεωρούν ότι 

η φράση «διαχείριση γνώσης» αποτελεί οξύμωρο, στο βαθμό που είναι εξαιρετικά 

δύσκολη (αν όχι αδύνατη) η εφαρμογή τεχνικών και συστημάτων διοίκησης σε κάτι 

που δεν είναι χειροπιαστό και βρίσκεται κυρίως στη γνώση που έχουν οι άνθρωποι. 

Ο στόχος, όμως, της σύγχρονης αντιμετώπισης για τη διαχείριση της γνώσης δεν είναι 

η  έμφαση  σε  μεθόδους  διοίκησης  ανθρώπινου  δυναμικού  -  αλλά  η  δημιουργία 

εκείνου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει 

με συστηματικό τρόπο τις διαδικασίες ανάπτυξης της γνώσης, με τελικό σκοπό την 

δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. Σχετικός είναι και ο ορισμός που έχει διατυπωθεί 

από το παν-ευρωπαϊκό consortium εταιριών Know-Net: «Η διαχείριση γνώσης είναι  

μία νέα διοικητική πρακτική (management discipline) που αφορά στη συστηματική και  

συλλογική δημιουργία, διάχυση και χρήση της επιχειρηματικής γνώσης, με σκοπό τη  

ριζική βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας,  τη βελτίωση της επιχειρηματικής 

ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομίας». 

Η διαχείριση  γνώσης σηματοδοτεί  μία νέα,  ολιστική αντιμετώπιση του κεντρικού 

ρόλου της επιχειρηματικής γνώσης στο τρόπο εργασίας της σύγχρονης επιχείρησης. 

Ας  σημειωθεί  ότι  παρότι  οι  βασικές  αρχές  της  διαχείρισης  γνώσης  δεν  είναι 

καινούργιες  (ορισμένες  μελέτες  προσομοιάζουν  τους  μοναχούς  στα  μεσαιωνικά 

μοναστήρια με τους πρώτους εργάτες γνώσης – knowledge workers), οι σύγχρονες 
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τεχνολογικές  εξελίξεις  στους  κλάδους  της  πληροφορικής  και  των  επικοινωνιών 

επιτρέπουν τη σαφέστερη οριοθέτηση της διαχείρισης γνώσης. 

Χαρακτηριστικό είναι το μοντέλο διαχείρισης της γνώσης που έχει αναπτυχθεί από το 

Κέντρο Παραγωγικότητας  και  Ποιότητας  των Η.Π.Α.  (American Productivity  and 

Quality  Center).  Στο  μοντέλο  αυτό  προσδιορίζονται  τέσσερις  καταλυτικοί 

παράγοντες (enabling factors) για την επιτυχή διαχείριση γνώσης: η ηγεσία, η 

επιχειρηματική  κουλτούρα,  το  σύστημα  μέτρησης  της  απόδοσης  και  η 

τεχνολογία.

Όπως  σε  κάθε  ενέργεια  που  σχετίζεται  με  αλλαγές  στο  τρόπο  λειτουργίας  της 

επιχείρησης, έτσι και η διαχείριση γνώσης είναι απαραίτητο να καθοδηγείται και να 

υποστηρίζεται  από  την  ηγεσία  της  επιχείρησης.  Ο  ρόλος  της  ηγεσίας  είναι  να 

δημιουργεί  το  κλίμα  εκείνο  που  ενθαρρύνει  τη  διάχυση  της  γνώσης,  όπου  το 

προσωπικό αισθάνεται ασφαλές ώστε να συνεισφέρει στο γνωστικό ενεργητικό, αλλά 

και όπου τέτοιες συνεισφορές αναγνωρίζονται και ανταμείβονται. 

Η επιχειρηματική  κουλτούρα είναι  ένας  επίσης  καθοριστικός  παράγοντας  για  την 

επιτυχή  διαχείριση  γνώσης.  Η  επιχειρηματική  κουλτούρα  που  ενθαρρύνει  την 

ανταλλαγή  γνώσεων  απαιτεί  εργαζόμενους  που  αισθάνονται  ασφαλείς,  που  έχουν 

επίγνωση ότι η συμμετοχή τους σε λειτουργίες διαχείρισης γνώσης είναι σημαντικό 

και αναπόσπαστο κομμάτι των καθηκόντων τους, που επωφελούνται άμεσα από τα 

επιχειρησιακή γνώση που συλλέγεται, και που τέλος αισθάνονται τόσο οι ίδιοι όσο 

και οι συνάδελφοί τους την έννοια της κυριότητας και της ιδιοκτησίας γνώσεων που 

αποβαίνουν χρήσιμες στο σύνολο.

Η μέτρηση της απόδοσης του προγράμματος διαχείρισης της επιχειρηματικής γνώσης 

είναι σημαντική, τόσο για την αποτίμηση της σχετικής επένδυσης, όσο και για την 

επίδειξη σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι η προσπάθειές τους έχουν αποτέλεσμα και 

επομένως  εμμέσως  στη  δημιουργία  του  θετικού  κλίματος.  Διάφορα  συστήματα 

μέτρησης  του  γνωστικού  ενεργητικού  και  απόδοσης  επένδυσης  (return-on-

investment)  έχουν  αναπτυχθεί  παγκοσμίως  και  χρησιμοποιούνται  σήμερα  από 

σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων . Εξίσου σημαντικά είναι εντούτοις τα λιγότερα απτά 

στοιχεία  που  καταγράφουν  ανέκδοτες  αποδείξεις  των  οφελών  της  διαχείρισης 

γνώσης, όπως για παράδειγμα την αύξηση της καινοτομίας.
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Σχήμα 1:Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τη διαχείριση της γνώσης. 

(Πηγή:     http://www.imu.iccs.gr/Papers/knowledge_management-n.htm  )  

Η  ισορροπία  μεταξύ  των  τεχνολογικού  και  του  ανθρώπινου  παράγοντα  στη 

διαχείριση  γνώσης  είναι  ένα  σημείο  έντονης  διαμάχης,  εξαιτίας  κυρίως  του 

διαφορετικού  προσανατολισμού  και  παρελθόντος  αυτών  που  έχουν  διαδραματίσει 

ρόλο  στη  διαμόρφωση  της  νέας  διοικητικής  πρακτικής  (ακαδημαϊκών,  εταιριών 

συμβούλων, εταιριών πληροφορικής κλπ.). Αυτό, πάντως που είναι κοινά αποδεκτό, 

είναι ότι ο ρόλος της πληροφορικής και της τεχνολογίας γενικότερα είναι κρίσιμος 

για την αποτελεσματική υποστήριξη της διαχείρισης γνώσης. Η τεχνολογία από μόνη 

της  δεν  αποτελεί  τη  λύση  αλλά  και  χωρίς  αυτήν  η  διαχείριση  γνώσης  είναι 

καταδικασμένη να μείνει μία θεωρία χωρίς πρακτικές διεξόδους.

Τα τελευταία χρόνια η έννοια του όρου διαχείρισης γνώσης σε μία επιχείρηση 

έχει συζητηθεί και έχει ορισθεί πολλές φορές. Αυτό φαίνεται από την πληθώρα των 

ορισμών που υπάρχουν. Μερικοί από αυτούς είναι:
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 Η διαχείριση γνώσης είναι η διαδικασία χρησιμοποίησης της γνώσης ως πηγή για  

τη  διαχείριση ενός  οργανισμού.  Θα μπορούσε  να σημαίνει  διαμοιρασμό πείρας,  

ανάπτυξη ενός οργανισμού που μαθαίνει,  επιμόρφωση του προσωπικού,  μάθηση 

από εμπειρία, ακόμα και συνεργασία.( http  ://  www  .  llrx  .  com  /  features  /  km  _  bib  .  htm  ).

 Η διαχείριση γνώσης είναι η συνειδητή και συνεχής διαχείριση της δημιουργίας,  

διάχυσης και εφαρμογής της γνώσης. Είναι μια δημιουργική αμφίδρομη διαδικασία 

η  οποία  υποστηρίζεται  από  την  τεχνολογία  και  ως  σκοπό  έχει  τη  δημιουργία  

στρατηγικού πλεονεκτήματος (Berdrow I., Lane H.W. 2003).

  Η διαχείριση γνώσης είναι ένας νέος κλάδος της διοικητικής επιστήμης που αφορά  

στη συστηματική και συλλογική δημιουργία, διάχυση και χρήση της επιχειρηματικής 

γνώσης,  με  σκοπό  τη  ριζική  βελτίωση  της  οργανωτικής  αποδοτικότητας,  τη 

βελτίωση  της  επιχειρηματικής  ανταγωνιστικότητας  και  την  ανάπτυξη  της  

καινοτομίας (http  ://  www  .  knownet  .  hhs  .  gov  /  default  .  htm  ).

Σύμφωνα με ερευνητές (Morey D, Maybury M, Thuraisingham B (eds). 2001), 

η διαχείριση γνώσης διαιρείται σε τρεις περιοχές όπως φαίνεται από την παρακάτω 

εικόνα (σχήμα 2).

Οι στρατηγικές αναφέρονται στο χτίσιμο μιας επιχείρησης που στηρίζεται στη 

γνώση  και  στη  δημιουργία  προσωπικού  που  περιλαμβάνει  εργάτες  γνώσης.  Οι 

διαδικασίες αναφέρονται σε τεχνικές που αφορούν τη διαχείριση γνώσης όπως είναι η 

ανάπτυξη μεθόδων για το διαμοιρασμό εγγράφων και εργαλείων. Τέλος τα μετρικά 

αναφέρονται στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης γνώσης.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως ουσιαστικά η διαχείριση γνώσης αλλάζει 

τον τρόπο με τον οποίο μία επιχείρηση λειτουργεί. Δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μια 

πλευρά της συνολικής στρατηγικής διοίκησης των οργανισμών. Ο στόχος της είναι η 

βελτίωση της αποδοτικότητας του οργανισμού, με την εκμετάλλευση τριών κύριων 

διαδικασιών μάθησης:
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Σχήμα   2:   Συστατικά     του   Knowledge management  
(Πηγή: Thuraisingham B, Gupta A, Bertino E, Ferrari E, “Collaborative Commerce and 

Knowledge Management”, Knowledge and Process Management, 2002)

 Μάθηση  από  επιτυχίες  και  αποτυχίες  ενός  ατόμου,  ομάδας  ή 

επιχείρησης.

 Αμοιβαία μάθηση μεταξύ εργαζομένων που μπορεί να βρίσκονται στην 

ίδια τοποθεσία ή να συνεργάζονται μεταξύ τους.

 Μάθηση  από  εξωτερικούς  παράγοντες  (προμηθευτές,  πελάτες, 

ανταγωνιστές).

Μέσα  από  τις  παραπάνω  διαδικασίες  μάθησης  προκύπτει  γνώση  για  την 

επιχείρηση την οποία εάν χρησιμοποιήσει μπορεί να οδηγηθεί σε θεαματικά οφέλη 

και στρατηγικά πλεονεκτήματα. Στόχος της διαχείρισης γνώσης είναι να μετεξελίξει 

την επιχείρηση σε επιχείρηση που μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες και τις συναλλαγές 

της και να καθοδηγήσει τους εργαζομένους μιας επιχείρησης να εφαρμόσουν αυτές 

τις  τρεις  διαδικασίες  στον  τρόπο  εργασίας  τους  ώστε  να  εκμαιεύσουν  και  να 

εκμεταλλευτούν στη συνέχεια τις γνώσεις - οφέλη που θα παραχθούν. 

Οφέλη της Διαχείρισης Γνώσης

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω πολλές επιχειρήσεις έχουν επιτυχημένα 

εφαρμόσει καινοτόμα συστήματα διαχείρισης γνώσης και έχουν αναφέρει τα οφέλη 

στα οποία οδηγήθηκαν. Μερικά από αυτά είναι:

Σγούρου Βασιλική
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 Η ποιότητα και η καινοτομία των λύσεων, η οποία γίνεται πραγματικότητα 

όταν υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή.

 Η φιλοσοφία της διαχείρισης γνώσης η οποία έχει βοηθήσει τους ανθρώπους 

να δώσουν πληροφορίες σε άλλους και να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από 

άλλους για να λύσουν το επόμενο πρόβλημα που εμφανίζεται.

 Η ελεύθερη ροή της γνώσης μέσα στην επιχείρηση έχει βοηθήσει στη μείωση 

του  λειτουργικού  της  κόστους,  στη  βελτίωση  της  παραγωγικότητας  των 

εργαζομένων και στην αποφυγή περιττών. 

  Η ελεύθερη ροή της  γνώσης μέσα στην επιχείρηση έχει  επίσης  βοηθήσει 

σημαντικά  την  προσέλκυση  και  γρήγορη  εξυπηρέτηση  των  υπαλλήλων  με 

αποτέλεσμα να συμβάλλει στην αύξηση τους και επομένως στην αύξηση των 

πωλήσεων.

 Η  ενίσχυση  της  καινοτομίας  οδήγησε  σε  επιτάχυνση  της  ροής  της 

πληροφορίας εντός της επιχείρησης  

 Εξαιτίας του αυξημένου όγκου πληροφοριών, η αποτελεσματική διαχείρισή 

τους  μέσα  από  κατάλληλα  δομημένα  δίκτυα  και  ροές  απέκτησε  μεγάλη 

σημασία 

 Αύξηση της αίσθησης στο προσωπικό ότι  η  αξία της  επιχείρησης έγκειται 

κυρίως στο γνωστικό της κεφάλαιο και όχι αποκλειστικά στους οικονομικούς 

πόρους που διαθέτει.

Αναγκαιότητα της Διαχείρισης Γνώσης

Στην  εποχή  μας  η  ικανότητα  των  επιχειρήσεων  να  εκμεταλλευτούν  τα 

προτερήματα τους είναι πιο καθοριστική από τη δυνατότητα τους να διαχειριστούν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία. Η αγορά μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται συνεχώς 

μεταβάλλεται  και  η  αβεβαιότητα  αυξάνεται  καθώς  οι  ανταγωνιστές 

πολλαπλασιάζονται,  οι  τεχνολογίες  εξελίσσονται,  οι  καταναλωτικές  απαιτήσεις 

μεταβάλλονται και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες καθίστανται γρήγορα ξεπερασμένα. 

Επομένως  επιχειρήσεις  οι  οποίες  επενδύουν  στη  γνώση,  έχουν τη  δυνατότητα  να 

αντιμετωπίσουν  και  να  ξεπεράσουν  με  επιτυχία  αλλαγές  και  εξελίξεις  που 

εμφανίζονται στο προσκήνιο και τείνουν να επηρεάσουν τη μελλοντικά πορεία τους. 
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Σήμερα  η  επιτυχία  μιας  επιχείρησης  ενσωματώνεται  στα  διανοητικά  της  

συστήματα,  καθώς  οι  βασισμένες  στη γνώση δραστηριότητες  της  ανάπτυξης  νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και της ανάπτυξης στενότερων σχέσεων με τους 

πελάτες της, αποτελούν το βασικό προσανατολισμό της. Με την υιοθέτηση τους, η 

σύγχρονη  επιχείρηση  επιδιώκει  να  αποκτήσει  ένα  μακροπρόθεσμο  και  μακρά 

υποσχόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρακάτω αναφέρονται μερικοί λόγοι για 

τους  οποίους  η  υιοθέτηση  της  φιλοσοφίας  της  διαχείρισης  γνώσης  θεωρείται 

επιτακτική για τις σημερινές επιχειρήσεις.

 Προσανατολισμός  των  επιχειρήσεων  είναι  η  εξασφάλιση  γνώσης  και  όχι 

κεφαλαίου.

Πλέον οι επιχειρήσεις έχουν καταλάβει πως η γνώση είναι εκείνη που μπορεί να τις 

βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μεταβαλλόμενες εξελίξεις στο χώρο της αγοράς και 

του εμπορίου, θέτοντας τις σωστές ερωτήσεις και προχωρώντας στις σωστές κινήσεις 

που τις οδηγήσουν στην εύρεση των κατάλληλων απαντήσεων. Η διαχείριση γνώσης 

είναι  απαραίτητη προκειμένου να ληφθεί  και  να εφαρμοσθεί  η  κατάλληλη γνώση 

στην επίλυση ενός προβλήματος.

 Η γνώση μπορεί να συμβάλλει δραστικά στη λήψη αποφάσεων.

Η  εμπειρία  από  προηγούμενες  διαδικασίες,  οι  πρωτοβουλίες  που  ελήφθησαν,  οι 

όποιες  αποτυχίες,  οι  επιτυχίες  και  γενικά  οι  προσπάθειες  που  καταβλήθηκαν, 

αποτελούν γνώση που όταν μπορεί να γίνει προσβάσιμη και να ανακληθεί, μπορεί να 

συμβάλει πολύ σημαντικά στη λήψη τωρινών αποφάσεων.

 Οι ανταγωνιστές είναι πολλοί.

Το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η σύγχρονη επιχείρηση χαρακτηρίζεται από 

την ύπαρξη και λειτουργία πολλών ανταγωνιστριών επιχειρήσεων. Για να επιβιώσει, 

πρέπει να συμβαδίσει με τις εξελίξεις και να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες απειλές - 

μια  κουραστική  και  δύσκολη  διαδικασία  όπου  η  διαχείριση  γνώσης  μπορεί  να 

αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο αντίκρουσης και υποβάθμισης των ανταγωνιστών 

της.
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 Η άρρητη γνώση είναι κινητή.

Σε περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως, απολύσεως ή παραιτήσεως εργαζομένου από μια 

επιχείρηση, η τελευταία στερείται την εμπειρία του και τις εξειδικευμένες γνώσεις 

που κατείχε.  Ειδικότερα, σε περίπτωση απολύσεως ή παραιτήσεως εργαζομένου η 

γνώση και η εμπειρία του μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τη 

νέα επιχείρηση στην οποία θα προσληφθεί. Η διαχείριση γνώσης μπορεί να βοηθήσει 

την  επιχείρηση  να  αποθηκεύσει  και  να  διατηρήσει  τις  κρίσιμες  ικανότητες  των 

υπαλλήλων  της  σε  περίπτωση  φυγής  τους  για  οποιοδήποτε  λόγο,  ώστε  με  την 

απομάκρυνση του να μην ζημιωθεί. 

 Επιβιώνει  μόνο  η  επιχείρηση  που  έχει  συμβιβαστεί  με  τις  συνεχείς 

προκλήσεις και εξελίξεις του χώρου της αγοράς.

Η επιβίωση της μεγαλύτερης και ευρέως γνωστής επιχείρησης είναι μια αντίληψη που 

έχει ξεπεραστεί σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση. Πραγματικές περιπτώσεις 

έχουν δείξει πως ακόμα και μεγάλες εταιρίες, οι οποίες δεν πίστεψαν στα οφέλη της 

διαχείρισης γνώσης αργά ή γρήγορα οδηγήθηκαν σε στασιμότητα ή στα κλείσιμο 

τους.  Αντιθέτως,  μικρότερες επιχειρήσεις  οι  οποίες υιοθέτησαν τη φιλοσοφία της, 

ωφελήθηκαν και ωφελούνται σημαντικά.  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η διαχείριση γνώσης αποτελεί τον πλέον πολύτιμο 

πόρο  της  σύγχρονης  επιχείρησης  και  η  συστηματική  αξιοποίηση της  τον  κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας, τόσο στον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης της επιχείρησης όσο 

και  στις  σχέσεις  που  αναπτύσσει  με  το  εξωτερικό  περιβάλλον  της  (πελάτες, 

συνεργάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές).

Ολοκληρωμένη προσέγγιση της Διαχείρισης Γνώσης

Η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός προγράμματος διαχείρισης της επιχειρηματικής 

γνώσης (knowledge management initiative) απαιτεί μία σύνθετη και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση που πρέπει να εστιάζεται στο γνωστικό ενεργητικό της επιχείρησης και 

να  διαμορφώνει  το  κατάλληλο  πλέγμα  στρατηγικής,  οργάνωσης,  λειτουργιών  και 

συστημάτων που θα διασφαλίσουν την πλήρη αξιοποίησή του. 
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Η  διαχείριση  γνώσης  δεν  έχει  νόημα  αυτή  καθαυτή  (per  se).  Η  συστηματική 

ευθυγράμμιση  (alignment)  της  επιχειρηματικής  στρατηγικής  με  τους  στόχους  της 

διαχείρισης  γνώσης  αποτελεί  βασικό  παράγοντα  επιτυχίας.  Η  οριοθέτηση  των 

περιοχών επέμβασης και ο σαφής προσδιορισμός των αναμενόμενων ωφελειών είναι 

ζωτικά  συστατικά  στοιχεία  για  να  καταλήξει  οποιασδήποτε  προσπάθεια  σε  απτά 

αποτελέσματα.  Οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  διαμορφώσουν  συνεκτικές  στρατηγικές 

διαχείρισης γνώσης που να είναι συνεπείς με τους στόχους ανάπτυξης των προϊόντων 

και υπηρεσιών τους, τους επιθυμητούς στόχους διείσδυσης σε νέες αγορές και τις 

χρηματοοικονομικές  τους  επιδιώξεις.  Με  άλλα  λόγια,  πρέπει  να  σχεδιάσουν  μία 

συγκεκριμένη στρατηγική για ένα ζήτημα που είναι, από τη φύση του, στρατηγικής 

σημασίας. 

Κρίσιμη είναι, επίσης, η διαφανής ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης της 

γνώσης (δημιουργία, συλλογή, διάχυση, χρήση, κλπ) στις επιχειρηματικές λειτουργίες 

(business processes) όπως π.χ. η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού, η διοίκηση της αλυσίδας παραγωγής και οι σχέσεις με τους πελάτες. 

Η οργάνωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης της γνώσης και η ρητή ανάθεση των 

σχετικών  αρμοδιοτήτων  και  υπευθυνοτήτων  έχει  οδηγήσει  στον  καθορισμό  νέων 

οργανωτικών ρόλων. Πολλές εταιρίες έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας (π.χ. 

Chief Knowledge Officers, Knowledge Managers), που έχουν στόχο την υποστήριξη 

και προώθηση της συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης της γνώσης. Από την άλλη 

πλευρά, πολλές εταιρίες αναδιατυπώνουν τα συστήματα αξιολόγησης και αμοιβών με 

στόχο να ενισχύσουν μία επιχειρηματική κουλτούρα που θα ενθαρρύνει την ενεργή 

συμβολή των στελεχών τους στη εξάπλωση της επιχειρηματικής γνώσης, θα προάγει 

τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και ομαδικής εργασίας, και θα επικροτεί την 

καινοτομία (http://www.imu.iccs.gr/Papers/knowledge_management-n.htm). 

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι καταλυτικός 

για τη διαχείριση της γνώσης. Τα νέα συστήματα, όπως τα intranets, οι τεχνολογίες 

διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας (document και workflow management), τα 

συστήματα συνεργασίας (collaboration systems, groupware),  οι  έξυπνοι πράκτορες 

(intelligent  agents),  οι  αποθήκες  δεδομένων  (data  warehouses),  τα  εργαλεία 

συγχρονισμένης  επικοινωνίας  και  ανταλλαγής  μηνυμάτων  (synchronous 
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communication and messaging tools) και τα enterprise information portals αποτελούν 

ζωτικό επιτρεπτικό παράγοντα (enabling factor). Τα συστήματα αυτά είναι χρήσιμα 

σε διάφορες λειτουργίες διαχείρισης γνώσης, όπως η υποστήριξη της συνεργασίας σε 

εικονικές  ομάδες  (virtual  teams),  η  ανάλυση  δεδομένων  από  προηγούμενες 

δοσοληψίες των πελατών, η εύρεση των κατάλληλων στελεχών στη βάση δεδομένων 

της εταιρίας, κλπ. 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  (CUSTOMER 

RELATIONSHIP MANAGEMENT - CRM)

Πρόκειται  για  μία επιτυχημένη  μέθοδο,  που εγκαινιάστηκε στο εξωτερικό κυρίως 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, εξελίχθηκε σε αυτή του ’80 αλλά γνώρισε 

την πιο σημαντική της ώθηση στα τέλη του ’90,  λόγω της μεγάλης εξέλιξης των 

πληροφοριακών  συστημάτων  και  των  εφαρμογών  τους.  Πρόκειται  για  μια 

μεθοδολογία που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής διαδικασίας. 

Στόχος  του  είναι  η  διαχρονική  πώληση  κι  εξυπηρέτηση  πελατών,  πιστών  στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες, μέσα από ένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης. Στις 

προτεραιότητες  της  μεθοδολογίας  αυτής  τοποθετείται  η  συγκέντρωση  των 

συγκεκριμένων και σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικών μεταξύ τους αναγκών, που 

έχουν οι πελάτες. Επίσης προτεραιότητα έχει η τοποθέτηση σειράς ενεργειών από τη 

πλευρά των επιχειρήσεων,  με  τελικό σκοπό την  εξυπηρέτηση του καταναλωτικού 

κοινού. Κυρίαρχο στοιχείο του CRM είναι η αλλαγή που φέρνει στην επιχειρηματική 

σκέψη και  δομή,  μέσα από τις  διευκολύνσεις  και  φυσικά τις  προοπτικές  κέρδους 

(Peppers & Rogers 2004). Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση 

του όρου,  με  την περιγραφή των διαστάσεων του,  τη συμβολή του βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και τη χρήση του ως επικοινωνιακό εργαλείο. Η κατανόηση του 

είναι  πολύ  σημαντική  καθώς  συμβάλλει  στη  δημιουργία  της  φιλοσοφίας  της 

διαχείρισης πελατειακής γνώσης (CKM) που θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά.   

Τι  είναι  η  Διαχείριση  Πελατειακών  Σχέσεων   (Customer  Relationship 

Management);

Ο όρος CRM προέρχεται από τις λέξεις Customer Relationship Management ή 

στα ελληνικά Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Απλουστευτικά θα λέγαμε ότι το 

CRM είναι η προσπάθεια μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να οργανώσει και να 

διαχειριστεί το σύνολο των σχέσεων και των επαφών της με τους πελάτες της, τους 

νέους  αλλά  και  τους  υπάρχοντες,  με  σκοπό  την  αύξηση  των  εσόδων  της,  ή 

διαφορετικά,  όλες  εκείνες  οι  μεθοδολογίες  και  οι  πρακτικές  όπως  και  το 
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χρησιμοποιούμενο  hardware  και  software  που  βοηθούν  μια  επιχείρηση  να 

διαχειριστεί τις σχέσεις της με τους πελάτες της με ένα οργανωμένο τρόπο. 

Ας δούμε όμως πως δυο κορυφαίοι ακαδημαϊκοί ορίζουν το CRM. 

Ο  Adrian  Payne  καθηγητής  και  διευθυντής  του  Center  for  Relationship 

Marketing στο Πανεπιστήμιο Cranfield της Αγγλίας, συνοψίζει την άποψη του για το 

CRM  ως  εξής:  «Το  CRM  συνιστά  την  προσπάθεια  μιας  επιχείρησης  ή  ενός 

οργανισμού να μεγιστοποιήσει  την αξία του πελάτη για  την ίδια,  δημιουργώντας, 

χτίζοντας και επιμηκύνοντας τις σχέσεις της με αυτούς με σκοπό να τους πουλήσει 

περισσότερα,  να  κάνει  cross-selling  και  τους  διατηρήσει  περισσότερο»  (Κουρής 

2000). 

Ο Regis McKenna, καθηγητής των Πανεπιστημίων Stanford και Harvard των 

Η.Π.Α., περιγράφει το CRM ως το χτίσιμο και την διατήρηση των σχέσεων με τους 

πελάτες της επιχείρησης, μέσω της ένταξης των καταναλωτών στο σχεδιασμό, στην 

ανάπτυξη, στην παραγωγή και στις πωλήσεις της. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

συμμετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία (Κουρής, 2000). 

Η IDC (International Data Corporation) (www.idc.com) από την άλλη, ορίζει το 

CRM ως τη στρατηγική εξυπηρέτησης των σχέσεων με τους πελάτες μέσα από τα 

ακόλουθα βήματα: 

0Μέτρηση  της  ικανοποίησης.  Το  κόστος  αγοράς  μιας  υπηρεσίας  η  ενός 

προϊόντος για τον πελάτη αντισταθμίστηκε από το τελικό προϊόν και από τη 

συνολική εμπειρία της αγοράς; εκτιμήθηκε σωστά και, τελικά, ικανοποιήθηκε 

το επίπεδο των προσδοκιών του πελάτη; 

1Ανάλυση αποδοτικότητας.  Το κόστος προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ενός 

συγκεκριμένου πελάτη αντισταθμίστηκε από τα έσοδα που αποκόμισε τελικά η 

επιχείρηση από αυτόν; Υπάρχει η περίπτωση τα κέρδη από κάποιον πελάτη να 

καλύψουν το κόστος προσέλκυσης, εξυπηρέτησης και πώλησης; 

2Χτίσιμο της σχέσης. Έχοντας εντοπίσει επικερδείς πελάτες, τι οικονομικά και 

άλλα πλεονεκτήματα μπορούν να τους προσφερθούν ώστε να ενδυναμωθεί η 

σχέση τους με την επιχείρηση; 

3
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Σε  γενικές  γραμμές  είναι  δύσκολο  να  καταλήξουμε  σε  μια  κοινά  αποδεκτή 

ερμηνεία για το CRM. Παρ’ όλο που η ιδέα αυτή του CRM έχει τύχει κατά πολύ 

ενθουσιώδους  υποδοχής,  τόσο  οι  εργαζόμενοι  στα  τμήματα  marketing  διαφόρων 

επιχειρήσεων όσο και  η  ακαδημαïκή  κοινότητα  δεν  μπορούν  να  καταλήξουν  στο 

περιεχόμενο και στα όρια της. 

Αντίθετα, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι η αγορά συμφωνεί στο τι δεν 

πάει καλά στον τομέα των πελατειακών σχέσεων των επιχειρήσεων. Έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε εταιρείες και οργανισμούς κατέληξαν σε 

πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, ορισμένα από τα οποία συνοψίζονται στα εξής 

(Κουρής 2000): 

0Κοστίζει  έξι  φορές  περισσότερο το να πουλήσεις  σε  ένα νέο πελάτη από το  να 

πουλήσεις σε έναν ήδη υπάρχοντα. 

1Ένας τυπικός δυσαρεστημένος πελάτης θα μιλήσει για την άσχημη εμπειρία του σε 

οκτώ έως δέκα άλλους ανθρώπους. 

2Μια εταιρία  μπορεί  να  αυξήσει  τα  κέρδη της  έως 85%,  αυξάνοντας  την  ετήσια 

ικανότητα συγκράτησης πελατών μόνο κατά 5%. 

3Οι πιθανότητες για μια επιχείρηση να πουλήσει ένα προïόν σε ένα νέο πελάτη είναι 

15%, ενώ οι πιθανότητες να πουλήσει το ίδιο προïόν σε έναν ήδη υπάρχοντα πελάτη 

είναι 50%. 

4Το 70% των παραπονούμενων πελατών θα συνεργάζονταν ξανά με μια επιχείρηση 

εάν αυτή διόρθωνε γρήγορα και αποτελεσματικά ένα πρόβλημα που είχε εμφανιστεί 

μεταξύ τους στο παρελθόν. 

Τέτοιου είδους δεδομένα έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για την αποδοτική 

διαχείριση των σχέσεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με τους πελάτες της, 

ώστε  να  εξασφαλιστεί  μία  πιο  ικανοποιητική  αγοραστική  εμπειρία  για  τους 

καταναλωτές, η οποία με τη σειρά της πιστεύεται ότι θα έχει άμεση σχέση με την 

κερδοφορία της επιχείρησης. 

Είναι όμως το CRM κρίσιμο μόνο για την κερδοφορία μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού; Στις μέρες μας, οι περισσότερες πρωτοπόρες εταιρείες πιστεύουν ότι το 

CRM δεν είναι σημαντικό μόνο για την κερδοφορία τους αλλά και για την ίδια τους 

την  επιβίωση.  Ο  συνεχώς  εντεινόμενος  ανταγωνισμός,  η  παγκοσμιοποίηση,  το 
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αυξανόμενο κόστος προσέλκυσης νέων πελατών, από τη μία, και τα υψηλά ποσοστά 

απώλειας  πελατών,  από  την  άλλη,  είναι  κρίσιμα  θέματα  ειδικά  στους  πλέον 

ανταγωνιστικούς  κλάδους  όπως  οι  χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες,  οι 

τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες παροχής internet (ISP –Internet Service Providers), το 

λιανεμπόριο.  Το  CRM  είναι  ένας  συνδυασμός  λειτουργιών  μιας  επιχείρησης  και 

τεχνολογίας που προσπαθεί να καταλάβει τους πελάτες της από όλες τις απόψεις: 

ποιοι είναι, τι κάνουν και κυρίως τι θέλουν. 

Η  αποτελεσματική  διαχείριση  πελατειακών  σχέσεων  αποτελεί  έναν  τρόπο 

στρατηγικής διαφοροποίησης. Για να διατηρήσει τους πελάτες της μια επιχείρηση, η 

διοίκηση θα πρέπει να επικεντρώσει τις ενέργειες της στο να δημιουργήσει γρήγορα 

και αποτελεσματικά νέα κανάλια διανομής πληροφορίας και προϊόντων προς τους 

πελάτες  και  επικοινωνίας  με  αυτούς,  να  συγκεντρώνει  τεράστιες  ποσότητες 

πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες,  καθώς και στο να τα συνδυάζει όλα αυτά 

μαζί, ώστε να δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία και γνώση. 

0
Οι  Τέσσερις  Διαστάσεις  της  Διαχείρισης  των  Πελατειακών  Σχέσεων 

(Customer Relationship Management)

Η  υλοποίηση  της  διαχείρισης  των  πελατειακών  σχέσεων  περιλαμβάνει  τέσσερις 

δραστηριότητες:  (1)  την  εστίαση σε  πελάτες κλειδιά (focusing on key customers) 

(Srivastava,  Shervani  &  Fahey,  1999),  (2)  την  οργάνωση  της  διαχείρισης  των 

πελατειακών  σχέσεων  (organizing  around  CRM)  (Homburg,  Workman  & Jensen, 

2000.  Langerak  &  Verhoef,  2003),  (3)  τη  διαχείριση  της  γνώσης  (managing 

knowledge) (Στεφάνου, Σαρμανιώτης και Σταφυλά, 2003) και (4) τη συγχώνευση της 

διαχείρισης  των  πελατειακών  σχέσεων  με  την  τεχνολογία  (incorporating  CRM  – 

based  technology)  (Bhaskar  2004.  Chen  &  Ching,  2004).  O  Yim  (2002)  στην 

προσπάθειά του να δώσει έναν διαφορετικό ορισμό της διαχείρισης των πελατειακών 

σχέσεων, ο οποίος βασίζεται στο συνδυασμό του μάρκετινγκ, της διαχείρισης και της 

τεχνολογίας της πληροφορίας, ανέφερε τέσσερις έννοιες, όπου ο συνδυασμός τους 

οδηγεί στην επιτυχή υλοποίηση της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων και στην 

ανάπτυξη σχέσεων με τους καταναλωτές (Day, 2003; Kotler & Armstrong, 2004). Οι 
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έννοιες  αυτές  είναι:  (1)  στρατηγική,  (2)  καταναλωτές,  (3)  διαδικασίες  και  (4) 

τεχνολογία (Crosby & Johnson, 2001. Fox & Stead, 2001. Ryals & Knox, 2001).

Μία εταιρία που προσπαθεί  να υλοποιήσει  προγράμματα διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων επιτυχώς, πρέπει να επικεντρωθεί στον καταναλωτή (Ryals & Knox, 2001). 

Όταν  συμβαίνει  αυτό,  τότε  καλλιεργούνται  μακροχρόνιες  σχέσεις  με  τους 

καταναλωτές, προσφέροντας σε αυτούς πιο εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες 

και  αυξάνονται  οι  πωλήσεις  (Amstrong  & Kotler,  2003.  Srinivasan,  Anderson  & 

Ponnavolu, 2002).

Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, με τη διαχείριση της γνώσης και στοχεύει στο μετασχηματισμό των 

πληροφοριών  που  έχει  μία  εταιρεία  για  τους  καταναλωτές,  σε  γνώση  των 

καταναλωτών αυτών (Freeland 2003. Peppard 2000. Plessis & Boon, 2004. Στεφάνου, 

Σαρμανιώτης  &  Σταφυλά,  2003.  Stringfellow,  Nie  &  Bowen,  2004).  Πιο 

συγκεκριμένα,  πρέπει  η  εταιρεία  να  εξασφαλίσει  τη  γνώση  των  αναγκών  των 

καταναλωτών, αλλά και τη γνώση των ίδιων των καταναλωτών, ως προσωπικότητες, 

μέσω των αλληλεπιδράσεων με τους ίδιους τους καταναλωτές (Brohman et al., 2003). 

Η γνώση για  τους  καταναλωτές,  με  αυτό  τον  τρόπο,  γεννάει  ανάγκες,  τις  οποίες 

πρέπει  να  συμμεριστεί  η  εταιρία  και  να  τις  καλύψει,  με  σκοπό  να  κερδίσει  τον 

καταναλωτή (Peppard 2000.  Ryals  & Knox,  2001).  Για τον λόγο αυτό,  η εταιρία 

εφοδιάζεται με γνώση για τους καταναλωτές, με σκοπό να προσαρμόσει τα προϊόντα 

της και τις υπηρεσίες της στις ανάγκες των πελατών (Armstrong & Kotler, 2003).

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) ως επικοινωνιακό εργαλείο

Το CRM επιδιώκει να αντικαταστήσει παραδοσιακές επικοινωνιακές τακτικές και να 

δημιουργήσει νέους όρους και δεδομένα στην αγορά. Αντί οι πελάτες να ζητούν κάτι 

το οποίο ενδεχομένως να μην μπορεί με άμεσο τρόπο να παράσχει μία επιχείρηση, ο 

καινούριος σχεδιασμός μέσα από τον προσδιορισμό των αναγκών του πελατολογίου, 

προχωρά σε προβλέψεις. Η επιχείρηση μπορεί πλέον εκ των προτέρων να γνωρίζει 

τις ανάγκες του πελάτη και να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος. 

Μία  επιχείρηση  επίσης  με  αυτό  τον  τρόπο  έχει  τη  δυνατότητα  να  οδηγήσει  σε 
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δρόμους ανάπτυξης τα προϊόντα της, καθώς μέσα από ασφαλή και συγκεντρωμένα 

στοιχεία, θα μπορέσει να αξιολογήσει την προοπτική τους και τα τυχόν προβλήματα 

που  θα  παρουσιαστούν.  Εκτός  των  άλλων  θα  μειώσει  και  το  κόστος  καθώς  οι 

πελατοκεντρική  διάθεση  του  συστήματος  θα  οδηγεί  τη  γραμμή  παραγωγής.

Το CRM ουσιαστικά φέρνει μία συνολική αλλαγή της φιλοσοφίας και της δομής μίας 

επιχείρησης.  Η λέξη κλειδί  είναι ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Η αξιοποίηση της επαφής με τον 

πελάτη και τις προσωπικές του εμπειρίες, δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν, το 

οποίο πλέον λαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις.

Η συμβολή των εφαρμογών CRM στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

Η επιχείρηση  που  εφαρμόζει  το  CRM υιοθετεί  αναγκαστικά  ένα  πελατοκεντρικό 

σύστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γνωρίζει κάθε αλληλεπίδραση (interaction) 

που έχει με τον πελάτη, ξεκινώντας από τη στιγμή της προώθησης των προϊόντων και 

των υπηρεσιών, περνώντας στη φάση της πώλησης και τέλος, φτάνοντας στη φάση 

της εξυπηρέτησης. Με τον τρόπο αυτό, έχει την πιο πρόσφατη και πιο ολοκληρωμένη 

άποψη για τον πελάτη, ώστε να τον εξυπηρετήσει άμεσα, οποτεδήποτε το ζητήσει. 

Με το CRM, η επιχείρηση αυξάνει την αίσθηση ικανοποίησης των πελατών της και 

μειώνει τον αριθμό των πελατών που εγκαταλείπουν (churn). Αυτό το πετυχαίνει με 

τη συλλογή και την ανάλυση των πληροφοριών από το τμήμα marketing, πωλήσεων, 

εξυπηρέτησης  πελατών  και  άλλων  τμημάτων  της  επιχείρησης.  Αποκτώντας  στην 

πλήρη εικόνα για τους πελάτες της,  η επιχείρηση ευθυγραμμίζει  τους πόρους της 

σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  τους.  Επίσης,  το  CRM  επιτρέπει  την  επιχείρηση  να 

κατακτήσει  νέες  αγορές  και  να  βελτιώσει  τη  διατήρηση  των  πελατών  της 

εφαρμόζοντας  τη  στρατηγική  αλληλεπιδράσεων  που  ταιριάζει  καλύτερα  με  τον 

καθένα, είτε μέσω του Web, είτε e-mail, είτε μέσω του Call Center, είτε μέσω των 

direct πωλήσεων, είτε μέσω συνεργατών. Τέλος, το CRM βοηθάει την επιχείρηση να 

αναπτύξει  προσωποποιημένες  σχέσεις  με  τους  πελάτες  και  τους  συνεργάτες  της, 

χτίζοντας έτσι πραγματικές «one-to-one» σχέσεις, αξιοποιώντας την ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση (γνώση) για τον πελάτη που προέρχεται από όλα τα σημεία επαφής 

μαζί του. Η δημιουργία «one-to-one» σχέσης με τον πελάτη βοηθάει την επιχείρηση 

να  εφαρμόσει  πετυχημένα  αναβαθμισμένες  (up-sell)  και  σταυροειδείς  (cross-sell) 
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πολιτικές  πωλήσεων.  Με  άλλα  λόγια  το  CRM  μετατρέπει  τις  «συναλλαγές» 

(transactions) με τους πελάτες σε «σχέσεις» (relationships) με τους πελάτες, που έχει 

σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Επαναπροσδιορίζοντας το CRM – μια ολοκληρωμένη θεώρηση

Μολονότι η ανάγκη μετάβασης σε μία πελατοκεντρική φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη, τα 

δεδομένα που περιγράφουν τη σχέση με τον πελάτη βρίσκονται σε αφθονία και οι 

διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις  είναι πλέον ώριμες,  παρατηρείται συχνά αδυναμία 

αντίληψης της ‘συνολικής εικόνας’ και μερική μόνο κατανόηση των δυνατοτήτων 

(αλλά και των απαιτήσεων) του CRM. Οι σημαντικότεροι από τους παράγοντες που 

δυσχεραίνουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι:

• η  απαιτούμενη  υποδομή  πληροφοριακών  συστημάτων,  το  εύρος  των 

εμπλεκόμενων

τεχνολογιών  και  οι  εκτεταμένες  ανάγκες  αποτελεσματικής  διασύνδεσης  – 

ολοκλήρωσης

• οι  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  σε  όρους  δεδομένων  (μεγάλοι  όγκοι,  αυξημένη 

πολυπλοκότητα και προβλήματα ποιότητας – αξιοπιστίας)

• η  έλλειψη  πελατοκεντρικής  κουλτούρας  και  αντίστοιχου  στρατηγικού 

σχεδιασμού

Τυπικές περιπτώσεις τέτοιων, άστοχων προσεγγίσεων, είναι η ταύτιση του CRM με 

ένα  συγκεκριμένο  πληροφοριακό  σύστημα  ή  με  επιμέρους  τεχνολογίες  και  η 

υποβάθμιση της σημασίας του επαναπροσδιορισμού των σχετικών διαδικασιών και 

των επιχειρηματικών πολιτικών. Το CRM αποσκοπεί  στη δραστική βελτίωση των 

οικονομικών  αποτελεσμάτων  της  επιχείρησης  μέσα από  εκτεταμένη,  συστηματική 

αύξηση του γενικού επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη (η οποία επιτυγχάνεται μέσω 

της  διαρκούς,  εύστοχης  ανταπόκρισης  της  επιχείρησης  στις  ιδιαίτερες  ανάγκες, 

επιθυμίες  ή  ακόμα  και  στις  ‘αρνητικές  εμπειρίες’  των  πελατών  σχετικά  με  τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες – complaint management).

Η  ‘CRM  φιλοσοφία’  πλαισιώνεται  από  ένα  σύνολο  πρακτικών,  μεθοδολογιών, 

τεχνολογιών  και  επιχειρηματικής  γνώσης  καθώς  και  από  εξειδικευμένα 

πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζουν την εκάστοτε επιχειρηματική πολιτική. 

Συγχρόνως,  αξιοποιεί  με  τον  βέλτιστο  τρόπο  τα  δεδομένα που  περιγράφουν  τους 
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πελάτες  (γνώση),  τις  ιδιαιτερότητές  και  τις  ‘συμπεριφορές’  τους  με  σκοπό  την 

ολοκληρωμένη και αντικειμενική αξιολόγησή τους και κατ’ επέκταση το σχεδιασμό 

αποτελεσματικότερων  προϊόντων,  υπηρεσιών,  πολιτικών  επικοινωνίας, 

προγραμμάτων επιβράβευσης και πληθώρας άλλων εφαρμογών.

Ως τρόπος, και κυρίως ως φιλοσοφία, επίτευξης υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης, το 

CRM συνδέεται στενά με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και κυρίως με την 

πελατοκεντρική φιλοσοφία του νέου διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000. Ο πελάτης 

δε  χαρακτηρίζεται  μόνο  από  αυξημένες  απαιτήσεις  αλλά  επιθυμεί  να  νιώθει 

μοναδικός  και  να  δέχεται  προσωπική εξυπηρέτηση.  Κατ'  αυτό  τον  τρόπο  όλα τα 

σύγχρονα συστήματα διοίκησης συγκλίνουν προς την πελατοκεντρική κατεύθυνση, η 

οποία  αποτελεί  πλέον  στρατηγική  επιλογή  για  τις  σύγχρονες  επιχειρήσεις,  ενώ 

παράλληλα  εμφανίζεται  ένα  νέο  ακρωνύμιο,  η  Διαχείριση  Γνώσης  Πελατών 

(Customer Knowledge Management).

 

Στα πλαίσια του οράματος και της στρατηγικής της, η εκάστοτε επιχείρηση οφείλει 

να  ορίσει  τι  σημαίνει  γι'  αυτήν  "εξυπηρέτηση  πελατών"  και  να  προσδιορίσει  το 

επίπεδο εξυπηρέτησης που επιθυμεί να παράσχει μέσω μιας σειράς από σχετικούς 

δείκτες, καθώς και τους τρόπους και τα συστήματα μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η 

ιδανική γι'  αυτήν εξυπηρέτηση πελατών (customer  service).  Η τεχνολογία,  πλέον, 

προσφέρει τα αναγκαία συστήματα, με τη βοήθεια των οποίων θα υλοποιηθούν η 

πολιτική και οι επιχειρηματικοί στόχοι που αφορούν τους πελάτες, μέσω επενδύσεων 

που αποσβένονται σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

Δεδομένων  των  συνεχών  αυξανόμενων  απαιτήσεων  των  καταναλωτών  και  της 

τεχνολογικής εξέλιξης, η οποία παρέχει δυνατότητες για αποτελεσματική διαχείριση 

των πελατών, έχει πλέον δημιουργηθεί το υπόβαθρο για να χαρακτηρισθεί το CRM 

ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές του management της νέας οικονομίας και να πάρει 

νέες διαστάσεις το γνωστό ρητό "ο πελάτης έχει πάντα δίκιο".
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (CUSTOMER KNOWLEDGE 

MANAGEMENT – CKM)

Με  έμφαση  στη  γνώση  ως  παράγοντα  κλειδί  και  μοναδική  πλέον  πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν 

τη μεγάλη συμβολή της πελατειακής γνώσης για την επιχείρηση. Με σκοπό να γίνει 

πιο  αποτελεσματική και  επαρκής  στην προσφορά  προϊόντων  και  υπηρεσιών  προς 

τους πελάτες, η επιχείρηση του σήμερα πρέπει να διαχειρίζεται τη πελατειακή γνώση 

για  να  διασφαλίσει  πως  οι  υπηρεσίες  που  προσφέρει  μπορούν  να  καλύψουν  τις 

ανάγκες των εκάστοτε πελατών της.  Η διαχείριση της γνώσης πελατών (customer 

knowledge management) αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό που αναφέραμε, στη διαχείριση 

της  γνώσης  των  πελατών  με  σκοπό  την  ικανοποίηση  τους  και  την  μετέπειτα 

κερδοφορία  της  επιχείρησης.  Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζουμε  μια  σύντομη 

περιγραφή αυτής της φιλοσοφίας που έχει να κάνει με τον ορισμό της, τις διαστάσεις 

της, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αλλά και τους παράγοντες που μπορούν να 

οδηγήσουν στην επιτυχία της. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η κατανόηση της 

από  τον  αναγνώστη  έτσι  ώστε  στα  κεφάλαια  που  ακολουθούν  να  μπορεί  να 

αντιλαμβάνεται την έννοια του όρου.    

Τι είναι η διαχείριση γνώσης πελατών (πελατειακή γνώση)

Η  διαχείριση  πελατειακής  γνώσης  (Customer Knowledge Management –  CKM) 

αναφέρεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση της γνώσης που κατέχει η επιχείρηση 

για  τους  πελάτες  της  (Rowley,  2002).  Είναι  η  διαδικασία  που  χρησιμοποιεί  η 

επιχείρηση για να αναγνωρίσει,  να αποκτήσει και να διαχειριστεί  τις πληροφορίες 

που  συλλέγει  για  τους  πελάτες  της.  Χρησιμοποιείται  για  να  συνδέσει  την  ήδη 

υπάρχουσα γνώση της επιχείρησης για τους πελάτες, με τη δημιουργία νέας γνώσης 

(Paquette, 2006). Η CKM είναι μια στρατηγική διαδικασία με την οποία οι εταιρίες 

μετατρέπουν  τους  πελάτες  τους,  από  παθητικούς  δέκτες  των  προϊόντων  και 

υπηρεσιών  τους,  σε  «συνέταιρους  γνώσης»  (knowledge partners).  Οι  πελάτες 

συνδημιουργούν τη γνώση με την επιχείρηση για να παραχθούν νέα, πιο βελτιωμένα 

προϊόντα (Gibbert et al., 2002). 
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Σύμφωνα  με  ερευνητές,  η  CKM περιλαμβάνει  τρεις  τύπους  γνώσης  πελατών 

(customer knowledge):

• Σχετικά με τον πελάτη (About the customer): Αυτός ο τύπους γνώσης βοηθάει 

την επιχείρηση να κατανοήσει τους πελάτες της και να στοχεύσει σε αυτούς 

αποτελεσματικά (Desouza &  Awazu,  2005).  Υπάρχουν τρεις  τύποι  γνώσης 

σχετικά με τον πελάτη, δημογραφική, ψυχογραφική και συμπεριφοριακή. Στις 

μέρες  μας,  η  τεχνολογία  έχει  οδηγήσει  σε  αφθονία  πληροφοριών για  τους 

πελάτες.  Οι  πληροφορίες  αυτές  συγκεντρώνονται  από  διάφορες  πηγές: 

χρηματοδοτικούς  οργανισμούς,  τοπικά  καταστήματα  κ.α.  Κάρτες 

εμπιστοσύνης  (loyalty card)  και  συσκευές  αναγνώρισης  ραδιοφωνικών 

συχνοτήτων (RFID –  radio frequency identification devices) δίνουν ακριβείς 

και  λεπτομερείς  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  αγοραστικές  συνήθειες  των 

πελατών  μιας  επιχείρησης  τις  οποίες  έπρεπε  να  μαντέψουν  λίγα  χρόνια 

νωρίτερα. Η επιχείρηση βέβαια, πρέπει να είναι ικανή να εξάγει μόνο εκείνη 

τη σχετική γνώση, με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο. Η πιο γνωστή 

τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η εξόρυξη δεδομένων (data mining).   

• Για  τον  πελάτη  (For the customer):  Αυτός  ο  τύπος  πελατειακής  γνώσης 

χρησιμοποιείται από την πλευρά των επιχειρήσεων προς τους πελάτες τους, 

παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη γνώση ώστε αργότερα να μπορούν να 

κατανοήσουν  τη  χρησιμότητα  των  προϊόντων  και  υπηρεσιών  που  αυτές 

παρέχουν.  Η υποστηρικτική γνώση (υποστηρικτικές  πληροφορίες)  από την 

επιχείρηση προς τον πελάτη της βελτιώνει την εμπειρία τους για τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες. Είναι πέντε φορές πιο ακριβό να βρεις έναν νέο πελάτη από 

το να διατηρήσεις έναν ήδη υπάρχοντα. Για το λόγο αυτό, η εμπειρία είναι 

πολύ σημαντική για τη διατήρηση τους. Για να γίνει δυνατή η διαχείριση της 

υποστηρικτικής  γνώσης  για  τους  πελάτες  της  κάθε  εταιρίας,  είναι  πολύ 

σημαντική η συμβολή της τεχνολογίας. Τα συστήματα πελατειακών σχέσεων 

(Customer Knowledge Management),  για τα οποία γίνεται λόγος στο τρίτο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας,  χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε αυτή την 

επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελάτες της,  βελτιώνοντας την αγορά 

προϊόντων και  υπηρεσιών της.  Μάλιστα,  πολλές  μεγάλες  επιχειρήσεις  στις 
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μέρες μας, έχουν προχωρήσει και ένα βήμα παρακάτω χρησιμοποιώντας το 

διαδίκτυο (Internet) ως μέσο επικοινωνίας με τον πελάτη. Μέσα από τη χρήση 

των  «δωματίων  συνομιλίας»  (chat rooms),  των  μηνυμάτων  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου  (e –  mails),  αλλά  και  λογικά  δομημένων  συστημάτων 

(structured reasoning systems),  οι  πελάτες  μπορούν  πλέον  να  λύσουν  τις 

απορίες τους online.    

• Από τον πελάτη (From the customer): Αυτός ο τύπος γνώσης αναφέρεται στη 

γνώση που αποκτά η επιχείρηση από ιδέες, σκέψεις και πληροφορίες που η 

ίδια συλλέγει από τους πελάτες της. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν συνήθως 

προϊόντα  της  εποχής,  υπηρεσίες,  προτιμήσεις  και  τάσεις  των  πελατών, 

μελλοντικές τους  ανάγκες  και  ιδέες για  νέα προϊόντα.  Επομένως,  η  ίδια  η 

επιχείρηση πρέπει να ψάξει σε αυτή τη γνώση της για να παράγει καινούρια 

προϊόντα και να ακολουθήσει την καινοτομία. Ο στόχος πρέπει να βρίσκεται 

σε αυτό που θέλουν οι πελάτες  - όχι να παράγεται ένα προϊόν και μετά η 

επιχείρηση να προσπαθεί να πείσε τον πελάτη της πως το θέλει. Κάτι τέτοιο 

βέβαια,  χρειάζεται  παρατήρηση  και  διάλογο.  Όμως  το  πρόβλημα  με  τον 

διάλογο είναι πως οι πελάτες δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό που θέλουν, 

δεν συνειδητοποιούν πως χρειάζονται κάτι μέχρι κάποιο καινοτόμο προϊόν να 

τους το προσφέρει. Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν σήμερα να εστιάσουν 

στο  πώς  οι  πελάτες  χρησιμοποιούν  τα  προϊόντα  τους  και  με  ποιο  τρόπο 

εξοικειώνονται με αυτά. Η διαχείριση της γνώση από τους πελάτες απαιτεί 

καλή επικοινωνία μαζί τους, γι’ αυτό και η ανθρώπινη επαφή κατέχει την πιο 

εξέχουσα θέση συγκριτικά με τους δύο άλλους τύπους γνώσης.        

Ο κύκλος της CKM φιλοσοφίας

Όπως  αναφέραμε  και  νωρίτερα,  η  γνώση  για  τον  πελάτη  (customer knowledge) 

περιλαμβάνει τη γνώση για, σχετικά και από τον πελάτη (knowledge for, knowledge 

about and knowledge from customer). Η γνώση για τον πελάτη παράγεται συνήθως 

μέσα  από  διαδικασίες  εντός  της  επιχείρησης,  όπως  στις  διαδικασίες  έρευνας  και 

ανάπτυξης  της παραγωγής.  Η λειτουργία της διαχείρισης  εκστρατειών προώθησης 

προϊόντων  (campaign management) της επιχείρησης είναι υπεύθυνη για τη συλλογή 
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και  την  επεξεργασία της,  σύμφωνα πάντα  με  τις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  των 

πελατών (Gebert et al., 2003).

Η γνώση σχετικά  με  τον  πελάτη  δημιουργείται  συνήθως  από  τις  διαδικασίες  της 

διαχείρισης προσφορών (offer management), της διαχείρισης εξυπηρέτησης (service 

management),  της  διαχείρισης  παραπόνων  (complaint management)  και  αν  είναι 

διαθέσιμη,  της  διαχείρισης  συμβολαίου  (contract management).  Η  διαχείριση 

εκστρατειών  προώθησης  προϊόντων   (campaign management)  και  η  διαχείριση 

εξυπηρέτησης  (service management)  αποτελούν  τις  κύριες  λειτουργίες  της 

επιχείρησης  που  χρησιμοποιούν  αυτόν  τον  τύπο  γνώσης  καθώς  είναι  αυτές  που 

προσωποποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα κριτήρια του κάθε πελάτη. Μέσα 

στην επιχείρηση, η γνώση σχετικά με τον πελάτη πρέπει να είναι διαφανής, αν και η 

διάχυση της έξω από τα σύνορα της επιχείρησης πρέπει να ελέγχεται καθώς μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας. Η διαχείριση της 

αλληλεπίδρασης  (interaction management)  προσφέρει  ευκαιρίες  για  γρήγορη 

απόκτηση γνώσης σχετικά με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Το ερώτημα 

είναι  πόσες  πληροφορίες  σχετικά  με  τους  πελάτες  μια  επιχείρηση  μπορεί  να 

μετατρέψει πλέον σε γνώση.

Η γνώση από τον πελάτη μπορεί να παραχθεί με τους ίδιους τρόπους που παράγεται 

και η γνώση σχετικά με τον πελάτη. Η απόκτηση γνώσης από τον πελάτη βασίζεται 

στο γεγονός πως ο πελάτης κερδίζει τη δική τους εμπειρία χρησιμοποιώντας προϊόντα 

και  υπηρεσίες  της  επιχείρησης,  με  αποτέλεσμα  να  θεωρούνται  πλέον  ως  ίσοι 

συνέταιροι όταν συζητούν για αλλαγές και βελτιώσεις. 

Μελετητές προχώρησαν στη σύνδεση των διαφορετικών αυτών τύπων πελατειακής 

γνώσης με τις λειτουργίες τις διαδικασίες της διαχείρισης γνώσης. Τα βήματα, στα 

οποία  κατέληξαν,  σχηματίζουν  έναν  κύκλο  που  ονομάζεται  πλέον  «κύκλος 

διαχείρισης  της  πελατειακής  γνώσης»  και  παρουσιάζεται  στο  παρακάτω  σχήμα 

(σχήμα 3).

Σγούρου Βασιλική 30



Customer knowledge management -   Διαχείριση     γνώσης     πελατών  

 
Σχήμα 3:Κύκλος διαχείρισης της πελατειακής γνώσης

(Πηγή: Derliyski & Frohlich (2004), “Obtaining and leveraging customer knowledge for customer 

oriented product”, University of Kristianstad, Department of Business Administration .

Η  απόκτηση  γνώσης  από  τους  πελάτες  αποτελεί  και  το  σημείο  εκκινήσεως  του 

κύκλου. Μέσω διαδικασιών, η γνώση από τους πελάτες γίνεται γνώση σχετικά με 

τους πελάτες. Για να χρησιμοποιηθεί η γνώση αυτή σε καινοτομίες και βελτιώσεις 

προϊόντων  πρέπει  να  αποθηκευτεί  και  να  διαχυθεί  μέσα  στην  επιχείρηση.  Στο 

επόμενο βήμα η έλλειψη πληροφοριών από τους πελάτες πρέπει να αναγνωρισθεί. 

Έτσι, η γνώση για τους πελάτες αναπτύσσεται και παρέχεται με σκοπό να εξαφανίσει 

τις τυχόν ελλιπείς πληροφορίες. Μέσω αυτής της διαδικασίας λοιπόν, η γνώση για 

τους πελάτες αυξάνεται. Εδώ τελειώνει και ο κύκλος.  

Οι τέσσερις διαστάσεις της CKM

Πολλές εταιρίες υποστηρίζουν πως δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια και τη 

σημασία της  CKM (Desouza και  Awazu, 2004) και μάλιστα πολύ λίγες είναι αυτές 

που το καταφέρνουν αποτελεσματικά (Gibbert et al, 2002, Davenport et al, 2001). Τα 

δύο κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι:

• Η έλλειψη μιας απλουστευμένης δομής - οργάνωσης για την κατανόηση της 

(Bose και Sugumaran, 2003) και
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• Το γεγονός ότι η μεθοδολογία CKM ορίζεται και εφαρμόζεται με ποικίλους 

τρόπους  μέσα  στην  επιχείρηση,  καλύπτοντας  ένα  σημαντικό  αριθμό 

επιχειρηματικών λειτουργιών της (Rowley, 2002, Desouza και Awazu, 2004, 

Gibbert et al, 2003) και καθιστώντας δύσκολη την κατανόηση της.

Σχήμα 4: Ένα θεμελιώδες πλαίσιο οργάνωσης για το   CKM  
(  Πηγή  :   Smith, H.A.,McKeen, D.J, “Developments in practice XVIII – Customer Knowledge   

Management  ;  Adding value for our Customers)  

Σύμφωνα  με  ερευνητές,  οι  επιχειρήσεις  αντιλαμβάνονται  τέσσερις  διαφορετικούς 

τύπους της μεθοδολογίας CKM, καθένας από τους οποίους χρησιμοποιεί τη γνώση με 

ένα  διαφορετικό  τρόπο  (σχήμα  4).  Αυτές  οι  τέσσερις  διαστάσεις  δομούν  το 

θεμελιώδες πλαίσιο της μέσω του οποίου η φιλοσοφία της τείνει να γίνει κατανοητή 

για την επιχείρηση. 

Αν και οι επιχειρήσεις ερμηνεύουν διαφορετικά τους πελάτες τους και χρησιμοποιούν 

τη  γνώση που  κατέχουν  για  να  βελτιώσουν  τις  σχέσεις  μαζί  τους,  ωστόσο,  όλες 

φαίνονται να ακολουθούν μία από αυτές τις προσεγγίσεις της CKM για:

• Να αναπτύξουν γνώση για τους πελάτες τους.

• Να χρησιμοποιήσουν τη γνώση για να υποστηρίξουν τους πελάτες και να 

βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την επιχείρηση.
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• Να μάθουν από τους πελάτες.

• Να συνεργαστούν στη δημιουργία νέας γνώσης.

Σε έναν ιδανικό οργανισμό, η  CKM θα έπρεπε να περιλαμβάνει καθεμία από αυτές 

τις  διαστάσεις,  τουλάχιστον  σε  κάποια  έκταση.  Στην  πράξη  ωστόσο,  αυτό  δεν 

συμβαίνει.  Ωστόσο,  ένας  αποτελεσματικός  διαχειριστής  γνώσης  (Knowledge 

manager) της επιχείρησης θα πρέπει να κατανοήσει κάθε θεμελιώδη διάσταση και τη 

σχετική της σημασία στη στρατηγική και τις λειτουργίες της επιχείρησης του. Με τον 

τρόπο  αυτό  θα  μπορέσει  να  συνεργαστεί  αργότερα  με  άλλους  υπαλλήλους  του 

οργανισμού,  σχεδιάζοντας  CKM πρωτοβουλίες  που  θα  καταστήσουν  ικανή  την 

επιχείρηση «να διαχειριστεί τη γνώση εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα πελατειακών 

σχέσεων με ένα οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο».  

Κάθε  μία  από  τις  CKM διαστάσεις  που  παρουσιάζονται  στο  παραπάνω  σχήμα 

παρουσιάζεται στη συνέχεια με παραδείγματα επιχειρήσεων που τις έχουν εφαρμόσει. 

1. Γνώση από τους πελάτες (Knowledge of customers)

Η  γνώση  από  τους  πελάτες  είναι  το  κεντρικό  σημείο  των  παραδοσιακών  CRM 

συστημάτων  και  των  συστημάτων  εξόρυξης  γνώσης.  Δεν  περιλαμβάνει  απλώς 

βασικές πληροφορίες για τους πελάτες (π.χ. ονόματα, πληροφορίες για επικοινωνία 

μαζί τους), αλλά επιπλέον και ένα αρχείο των συναλλαγών τους με τον οργανισμό, τα 

χρησιμοποιούμενα  προϊόντα  και  υπηρεσίες  καθώς  και  βασικές  προσωπικές  τους 

προτιμήσεις  (π.χ.  γλώσσα,  τρόπο  επικοινωνίας).  Επιπλέον,  πολλές  επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν εργαλεία που προσπαθούν να καθορίσουν την αξία του πελάτη για τις 

ίδιες (Reinartz και Kumar 2002). Με βάση αυτόν τον τύπο της γνώσης, ο στόχος του 

CKM είναι  να δημιουργήσει  «μία  απλή,  ολοκληρωμένη και  κατανοητή εικόνα του 

πελάτη και των προτιμήσεων του διαμέσου όλων των σημείων αλληλεπίδρασης του με 

την επιχείρηση» (Bose και Sugumaran, 2003).   

Όμως ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις ξεκίνησαν αναπτύσσοντας αυτόν τον τύπο 

γνώσης  των  πελατών  δημιουργώντας  αποθήκες  δεδομένων  και  φακέλους 

πληροφοριών, πολύ λίγες κέρδισαν ουσιαστικά βαθιά γνώση.
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Γνωρίζουν περισσότερα για τους πελάτες τους όμως αλλά δεν γνωρίζουν τους πελάτες 

αυτούς καθ’ αυτούς ή πώς να προσελκύσουν καινούριους (Davenport et al, 2001). 

Για τη δημιουργία χρήσιμης γνώσης για τους πελάτες,  οι επιχειρήσεις χρειάζονται 

κάτι περισσότερο από στοιχεία συναλλαγών. Για να χρησιμοποιηθεί, αυτή η γνώση 

πρέπει να ενσωματωθεί στις επιχειρηματικές διαδικασίες,  τις πληροφορίες και την 

τεχνολογία.  Πολύ  λίγες  επιχειρήσεις  έχουν  ακόμα  επιτύχει  αυτούς  τους  στόχους 

(Mckeen και Smith, 2003). 

Με  βάση αυτόν τον τύπο γνώσης, η γνώση που κατέχει η επιχείρηση για τον πελάτη 

της είναι η «συνηθισμένη» και περιορίζεται με πολλούς τρόπους.

• Δεν  αναγνωρίζει  τον  «σχεδόν  πελάτη»  της  επιχείρησης  που  μπορεί  να 

εκδηλώσει  αδύναμες  αγοραστικές  συνήθειες  εξαιτίας  της  απογοήτευσης 

που αισθάνεται αναπτύσσοντας δραστηριότητες με την επιχείρηση, ή τον 

οριακό πελάτη που μπορεί να αποτελέσει έναν πελάτη υψηλής αξίας στο 

μέλλον (Wood, 2003).

• Λίγη προσπάθεια έχει γίνει όσον αφορά την κατανόηση του τι κάνει έναν 

πελάτη ξεχωριστό και του τι φτιάχνει μια σχέση ξεχωριστή (Massey et al, 

2001, (Gebert et al, 2003).

• Αποτυγχάνει  να ενσωματώσει την συναφή και υπονοούμενη γνώση που 

μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να κατανοήσει τις συναισθηματικές και 

ποιοτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτής και του πελάτη. (Davenport et al, 

2001).

Εν συντομία, αυτές οι επιχειρήσεις τείνουν να βλέπουν τους πελάτες μόνο από τη 

λειτουργική τους πλευρά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες κλειδιά των 

σχέσεων τους μαζί τους. 

Κάποιες  επιχειρήσεις  προσπάθησαν  να  προσθέσουν  τη  διάσταση  της  διαχείρισης 

γνώσης σε αυτόν τον τύπο πελατειακής γνώσης με ποικίλους τρόπους:
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A Customer Service Workbench (CSW). Αυτή η τεχνολογικά βασισμένη λύση, που 

σχεδιάστηκε  με  την  υποστήριξη  της  διαχείρισης  γνώσης,  ενοποιεί  όλες  τις 

επιχειρηματικές  λειτουργίες  και  αλληλεπιδράσεις  της  επιχείρησης  (που  την 

χρησιμοποίησε) με τον πελάτη της. Ο «πάγκος εργασίας» (workbench) δίνει σε κάθε 

υπεύθυνο του τμήματος δημοσίων σχέσεων την εικόνα κάθε πελάτη που η επιχείρηση 

δραστηριοποιείται μαζί του. Αυτή η εικόνα βοηθά την επιχείρηση να επιτύχει μία 

χωρίς προηγούμενο οικειότητα με τον πελάτη και επιτρέπει στον υπάλληλο της να 

του  κάνει  έξυπνες  ερωτήσεις.  Ο  «πάγκος  εργασίας»  επιπλέον  παγιδεύει  όλες  τις 

προηγούμενες  επαφές  του  πελάτη  με  την  επιχείρηση εξασφαλίζοντας  πως  όποιος 

ασχοληθεί  στο  μέλλον  μαζί  του  θα  έχει  μια  ολοκληρωμένη  εικόνα  για  αυτόν. 

Επιπλέον,  περιλαμβάνει  πρόσβαση  σε  έγγραφα,  όπως  φόρμες  και  γράμματα,  και 

παρέχει τρόπους του πώς να χειρίζεται ένας υπάλληλος τα διάφορα αιτήματα του 

πελάτη. Αυτός ο τρόπος δημιουργίας πελατειακής γνώσης κατάφερε να δημιουργήσει 

αληθινή επιχειρηματική αξία. Η εταιρία που χρησιμοποίησε αυτή τη λύση, φάνηκε 

ικανή να διαχειριστεί μία 100% αύξηση του πελατολογίου της και μία 50% αύξηση 

στο εργατικό της δυναμικό κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συγχώνευσης με μία 

άλλη  εταιρία.  Η  παραγωγικότητα  αυξήθηκε  κατά  20%,  ο  χρόνος  εκπαίδευσης 

μειώθηκε από έξι μήνες σε ένα μήνα και ο κύκλος παραγωγής μειώθηκε κατά 25%. 

Εν συντομία, συνδυάζοντας τη γνώση, τα δεδομένα, τις διαδικασίες και τη τεχνολογία 

στη «just in time» (τη στιγμή που χρειάζεται)  φιλοσοφία,  η  λειτουργία  Customer 

Service Workbench έφερε  νέα  επίπεδα  ελαστικότητας  στις  επιχειρήσεις  ενώ 

δημιούργησε σημαντική αξία για τον πελάτη.

Customer Workrooms.  Μία  διαφορετική  προσέγγιση  σε  αυτόν  τον  τύπο 

πελατειακής γνώσης αναπτύχθηκε από μία εταιρία συμβούλων, της οποίας οι πελάτες 

είναι  άλλες  εταιρίες.  Για  να  εξασφαλίσει  ολοκληρωμένη  πελατειακή  γνώση,  ο 

διαχειριστής  της  γνώσης  ανέπτυξε  έναν προσαρμοσμένο  εικονικό  χώρο εργασίας, 

στον οποίο συμμετέχει κάθε πελάτης, διαμορφώνοντας τον με βάση τα σημαντικά 

θέματα που τον αφορούν. Με αυτή την υποδομή, η ομάδα διαχείρισης γνώσης έχει το 

χρόνο  που  χρειάζεται  να  κατανοήσει  όλα  τα  προβλήματα  των  πελατών  της 

επιχείρησης, να εξετάσει τα αιτήματα τους και να σχεδιάσει ένα μοντέλο υπηρεσιών 

και  μία  ροή  εργασίας  που  συναντά  τις  ατομικές  τους  ανάγκες.  Κάθε  «δωμάτιο 

εργασίας» περιλαμβάνει τα πάντα γύρω από τη αξία του πελάτη για το χτίσιμο μίας 

σωστής  σχέσης  μαζί  του:  έγγραφα,  συμβόλαια,  νέα  και  αναλύσεις,  διαγράμματα 
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εργασιών κτλ.  «Καμία αλληλεπίδραση δεν νοείται έξω από το χώρο του δωματίου  

εργασίας» σύμφωνα με τον διευθυντή της εταιρίας. Για να ενισχύσει αυτή την αρχή η 

εταιρία υποστηρίζει πως δεν πρόκειται να πληρώσει συμβούλους για δουλειά που να 

μην  αναφέρεται  μέσα  στο  «δωμάτιο  εργασίας».  Σύμφωνα  με  τον  διευθυντή  της 

εταιρίας, πράγματι, τα «δωμάτια εργασίας» αποδεικνύονται πολύ επιτυχημένα, τόσο 

που  απαιτείται  και  η  δημιουργία  νέων.  Αυτό  αποτελεί  και  τη  σημαντικότερη 

πρόκληση  που  καλείται  να  αντιμετωπίσει.  «Καθώς  κάθε  δωμάτιο  εργασίας  είναι  

σχεδιασμένο μόνο για ένα συγκεκριμένο πελάτη, είναι δύσκολο να επιτύχει κανείς το  

ίδιο καλό αποτέλεσμα με ένα πιο γενικό σχέδιο».   

        

Global Customer Knowledge.   Μία τρίτη προσέγγιση όσον αφορά τη γνώση για 

τους  πελάτες  αναπτύχθηκε  όταν  οι  διευθυντές  μια  φαρμακευτικής  εταιρίας 

συνειδητοποίησαν  πως  πολλοί  από  τους  μεγάλους  πελάτες  της  εταιρίας  τους, 

γνώριζαν περισσότερα σχετικά με τις επιχειρηματικές διεργασίες της εταιρίας τους 

απ’  ότι  γνώριζαν  οι  ίδιοι!  Αυτή  η  γνώση  καθιστούσε  ικανούς  τους  πελάτες  της 

εταιρίας να επωφελούνται από τη σχέση που είχαν με την εταιρία π.χ. αγοράζοντας σε 

διαφορετικές τιμές από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η ομάδα διαχείρισης γνώσης 

της  εταιρίας  συνεργάστηκε  με  ομάδες  «παγκόσμιων  καταναλωτών»  για  τη 

δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη υποστήριξη τους στις συναλλαγές τους με αυτούς 

τους  πελάτες.  Το  προϊόν  που  προέκυψε  από  τη  συνεργασία  αυτή  ήταν  ένας 

«συνεργατικός χώρος εργασίας» για κάθε ομάδα πελατών.  Ήταν ένα «κατάστημα 

συγκεκριμένων πληροφοριών» για κάθε ομάδα που διέσχιζε τις αποθήκες προϊόντων 

της  επιχείρησης  και  τη  γεωγραφική  της  δομή,  προσφέροντας  μία  πιο  ολιστική 

κατανόηση αυτών των πελατών και των αναγκών τους.

2. Γνώση για τους πελάτες (Knowledge for customers)  

Ένας  δεύτερος  τύπος  πελατειακής  γνώσης  περιλαμβάνει  οτιδήποτε  η  επιχείρηση 

παρέχει προς τους πελάτες της (Gebert et al, 2003). Ενώ παραδοσιακά, η γνώση προς 

τους πελάτες εστίαζε σε πληροφορίες και εμπειρία σχετικά με τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που αναπτύσσονταν με βάση το marketing, την έρευνα και ανάπτυξη, πιο 

πρόσφατα,  με  την  είσοδο  του  ηλεκτρονικού  επιχειρείν  (e-business),  οι  πελάτες 

επωφελήθηκαν από μία ευρεία ποικιλία επιχειρησιακής γνώσης που σχεδιάστηκε για 

αυτούς. Μερικά από τα πιο γνωστά παραδείγματα εταιριών που χρησιμοποιούν τη 
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γνώση  τους  με  αυτόν  τον  τρόπο  είναι  τρεις  μεγάλες  ηλεκτρονικές  επιχειρήσεις: 

Google,  e-Bay και  Amazon.  Κάθε  μία  χρησιμοποιεί  τη  γνώση  για  να  κάνει  τα 

προϊόντα  της  πιο  διαισθητικά  και  φιλικά  προς  τον  χρήστη.  Εφαρμόζουν  έναν 

συνδυασμό τριών αρχών που μαζί σχηματίζουν «την ουσία της δημιουργία αξίας από 

τη γνώση» (Weiss et al, 2004):

• Πρόσβαση στο περιεχόμενο, ικανότητα για έρευνα.

• Μία σύμφωνη διάταξη που οργανώνει τη γνώση με ένα τρόπο που οι 

άνθρωποι τη χρησιμοποιούν και που επιτρέπει την ανάπτυξη της.

• Συγκριτικές  τεχνικές  και  εργαλεία  που  βοηθούν  τους  πελάτες  να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Όταν  αυτές  οι  ΚΜ  αρχές  ενσωματώνονται  σε  πύλες  (portals)  και  ιστοχώρους 

(websites),  οι  μελέτες  δείχνουν  σχεδόν  άμεσα  επίδραση  στις  πωλήσεις  των 

επιχειρήσεων (Weiss et al, 2004). Η χρησιμοποίηση της γνώσης για την υποστήριξη 

των  πελατών  θεωρήθηκε  ένας  πολύ  σημαντικός  παράγοντας  στη  διατήρηση  των 

υπαρχόντων πελατών (Desouza και Awazu, 2004).

Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποίησαν διάφορες τεχνικές για να εφαρμόσουν τη γνώση 

των επιχειρήσεων στη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες τους:

 

Proactive benefits.  Ένας  οργανισμός  έδωσε στην ομάδα διαχείρισης  γνώσης  την 

εντολή να χρησιμοποιήσει τη γνώση του για να ωφελήσει τους πελάτες του άμεσα. 

Έτσι,  η  γνώση  της  επιχείρησης  χρησιμοποιήθηκε  για  να  μειώσει  το  χρόνο 

ανταπόκρισης της επιχείρησης στις ανάγκες των πελατών της, για να βελτιώσει τις 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες της και για να οργανώσει καλύτερα τις συμφωνίες της 

καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της. Μία άλλη επιχείρηση αναζήτησε προς τα 

έξω να δει πως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επισημαίνουν προβλήματα όμοια με τα δικά 

της.  Κάνοντας  το  αυτό,  ελπίζει  και  εύχεται  να  μάθει  νέους  τρόπους  που  θα 

εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες της. 

Access to specialized knowledge.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  ομάδα  γνώσης  της 

επιχείρησης  ετοιμάζει  μία  σε  βάθος  μελέτη  των  θεμάτων  που  την  ενδιαφέρουν. 

Μάλιστα,  οι  ειδικοί  της  διαχείριση  γνώσης  φιλτράρουν  τις  λεπτομέρειες  από  το 
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σύνολο  των  πληροφοριών  και  διηθούν  τα  κύρια  σημεία  των  πελατών  για  να  τα 

χρησιμοποιήσουν  στις  επαφές  μαζί  τους.  Σε  μία  άλλη,  η  εμπειρία  πάνω  στο 

αντικείμενο της συλλογής θεμάτων που αφορούν την επιχείρηση και τους πελάτες της 

αναπτύσσεται μέσα στον οργανισμό σε συνεργασία με τους εργαζομένους της. Με 

τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει πως το προσωπικό της επιχείρησης μπορεί να παρέχει 

υποστήριξη προς τους πελάτες ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν 

με επιτυχία, στις επιχειρηματικές τους διεργασίες. Έτσι, με βάση τα όσα υποστήριξε ο 

διευθυντής της επιχείρησης που υιοθέτησε αυτή τη προσέγγιση: «η ανταγωνιστική 

μας  πλευρά  είναι  η  εξειδικευμένη  γνώση  που  προσφέρουμε  στους  πελάτες  μας…

.Σήμερα, έχουμε πιο πολύπλοκους πελάτες με περισσότερα πολύπλοκα προβλήματα να  

αντιμετωπίσουν. Η επιχείρηση ανακάλυψε πως έχοντας περισσότερη γνώση να περάσει  

προς τους πελάτες της, δημιουργεί για τον εαυτό της μία πιο βελτιωμένη εικόνα. Έτσι,  

με  τη  σειρά  της  αυξάνει  τις  επιχειρηματικές  της  δραστηριότητες  με  τους  τωρινούς  

πελάτες της, καθώς και με νέους».

Integrated information.  Η διαχείριση γνώσης μπορεί επιπλέον να βοηθήσει τους 

πελάτες της επιχείρησης, συνδέοντας την εσωτερική πληροφόρηση της επιχείρησης 

με  την  εξωτερική  της  πληροφόρηση.  «Συχνά,  χάνουμε  την  ευκαιρία  να  

εξυπηρετήσουμε ένα πελάτη με βάση τα όσα γνωρίζουμε», είπε στέλεχος επιχείρησης. 

«Έχουμε  μια  μεγάλη  ποσότητα  εσωτερικής  πληροφόρησης  που  απλά  χάνεται  πριν  

φτάσει στον πελάτη». Σε αυτή την επιχείρηση, μία φαρμακευτική εταιρία, η διαχείριση 

γνώσης έδειξε πως οι πληροφορίες για τα προϊόντα θα μπορούσαν να ενοποιηθούν με 

την πληροφόρηση σχετικά με μία αρρώστια και σε σχέση με τις ανάγκες του κάθε 

ασθενή και όχι μόνο να εξετασθούν και να ερμηνευθούν από τη λειτουργική τους 

πλευρά μέσα στην επιχείρηση. «Μπορούμε καλύτερα να τοποθετήσουμε το προϊόν μας  

αν  βοηθήσουμε  τους  πελάτες  μας  να  καταλάβουν  πως  ταιριάζει  απόλυτα  στα  

συμπτώματα της συγκεκριμένης ασθένειας», πρόσθεσε ο διευθυντής της επιχείρησης.   

3. Γνώση από τους πελάτες (Knowledge from customers)

Οι πελάτες αποτελούν μια στρατηγική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να μάθουν (Zack, 

2003). «Ωστόσο, μόνο λίγες….διαχειρίζονται την πιο πολύτιμη πηγή τους, καθώς η 

γνώση βρίσκεται στους πελάτες (Gibbert et al, 2002). Αυτή η γνώση όμως αποτελεί 

κεντρικό σημείο για τις πελατειακές σχέσεις και το  marketing της επιχείρησης. Η 
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κατανόηση της γνώσης που κατέχουν οι πελάτες – τις εμπειρίες τους με την εταιρία, 

τις ανάγκες τους, το πώς η επιχείρηση τους κάνει να αισθάνονται καθώς και τους 

συναισθηματικούς  και  λειτουργικούς  κρίκους  της  σχέσης  αυτής  –  είναι  ένα 

σημαντικό αλλά παραλειπόμενο μέρος της γνώσης που θα έπρεπε να κατέχει ο κάθε 

οργανισμός (Rowley, 2002,  Wood, 2003). Αυτή η πορεία ανατροφοδότησης βοηθά 

τις  επιχειρήσεις  να  βελτιώνουν  συνεχώς  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες  τους,  να 

τμηματοποιούν τις αγορές τους πιο αποτελεσματικά, να αναπτύσσουν επιτυχημένες 

επιχειρησιακές  στρατηγικές  και  να  δημιουργούν  καινοτόμα  νέα  προϊόντα  και 

υπηρεσίες (Rowley, 2002).

Υπό ιδανικές συνθήκες, οι πελάτες θα πρέπει να καλούνται να παραθέτουν όλες τις 

καλές και τις κακές εμπειρίες που είχαν με την επιχείρηση. Μελέτες δείχνουν πως 

όταν οι εταιρίες πράγματι ακούν τους πελάτες τους και λαμβάνουν υπόψη τους τα 

παράπονα και  τις  επισημάνσεις  τους,  οι  τελευταίοι  εντυπωσιάζονται  και  δείχνουν 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη (Gibbert et al, 2003).

Οι  εταιρίες  χρησιμοποιούν  αυτόν  τον  τύπο  πελατειακής  γνώσης  με  πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. Παραδείγματα αυτόν είναι:

Visits and meetings with customers. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο προσωπικό της 

επιχείρησης και τους πελάτες της μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ αποτελεσματικό 

τρόπο αναγνώρισης του τι γνωρίζουν οι πελάτες. Οι υπάλληλοι της επιχείρησης που 

έρχονται  σε  επαφή  με  τους  πελάτες  της  δεν  λειτουργούν  μόνο  ως  ένας  τρόπος 

διασποράς των πληροφοριών της επιχείρησης προς αυτούς αλλά παρουσιάζουν με 

επιτυχία και τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη μέσα στην επιχείρηση. Δυστυχώς 

όμως, οι επισημάνσεις τους πολλές φορές αγνοούνται. 

A complaint system. Συχνά, η ανατροφοδότηση των πληροφοριών για τους πελάτες 

δεν χτίζεται με βάση κάποιο συγκεκριμένο διάγραμμα ροής της επιχείρησης. Η ίδια η 

επιχείρηση  αναπτύσσει  μηχανισμούς  έτσι  ώστε  κάθε  υπάλληλος  της  να  διατηρεί 

αρχείο πληροφοριών για τους πελάτες μέσα από κάθε επαφή με αυτούς.  Αυτός ο 

μηχανισμός καθιστά ικανούς τους υπαλλήλους της επιχείρησης να διασφαλίζουν πως 

τα  παράπονα  των  πελατών  τους  θα  λυθούν,  παρέχει  αναλυτικά  εργαλεία  για  να 
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διασφαλίσει πως παρόμοια προβλήματα δεν θα ξαναεμφανισθούν και αναγνωρίζει 

πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

An anthropologist. Η επιχείρηση επιδιώκει να εισέλθει στο μυαλό των πελατών της, 

προσλαμβάνοντας  έναν  ανθρωπολόγο  για  να  παρατηρήσει  τις  κινήσεις  των 

υπευθύνων  πωλήσεων  της  και  τις  μετέπειτα  ενέργειες  των  πελατών  της.  Αυτή  η 

έρευνα  δείχνει  πως  η  γνώση  απλών  πληροφοριών  σχετικά  με  το  πελάτη  είναι 

παράγοντας κλειδί  για  την επιτυχία των πωλήσεων της.  Επιπλέον,  μαθαίνοντας τι 

σκέφτονται  οι  πελάτες  για  τα  προϊόντα  της  επιχείρησης  –  ακόμα  και  αν  είναι 

αρνητικές οι σκέψεις αυτές – τη βοηθούν να τοποθετηθεί αποτελεσματικότερα στην 

αγορά. 

Monitor  customer  satisfaction  and  loyalty.  Επιπρόσθετα  με  τα  τυπικά 

ερωτηματολόγια, μερικές εταιρίες καταφεύγουν και σε συνεντεύξεις με τους πελάτες 

τους. Αυτές οι συνεντεύξεις τις βοηθούν να τμηματοποιήσουν καλύτερα την αγορά 

τους και να κατανοήσουν περισσότερο τις ευαισθησίες των πελατών τους.           

4. Συνδημιουργία γνώσης (Knowledge co-creation)

Η τελευταία διάσταση της γνώσης για τον πελάτη προέρχεται από μία αμφίδρομη 

σχέση.  Μέχρι  στιγμής,  έχει  δοθεί  λίγη  συστηματική  προσοχή  στους  πελάτες  ως 

εταίρους ανάπτυξης  γνώσης (Gibbert et al,  2002).  Στο σημείο αυτό,  η  διαχείριση 

γνώσης προσπαθεί να διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στους πελάτες και την 

επιχείρηση  γύρω  από  την  ανάπτυξη  νέας  γνώσης,  π.χ.  ενός  προϊόντος  ή  μιας 

υπηρεσίας. 

Ενώ πολλές επιχειρήσεις πιστεύουν πως γενικά λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες 

των  πελατών  τους  στην  ανάπτυξη  των  προϊόντων  και  των  υπηρεσιών  τους,  οι 

περισσότερες το κάνουν με λάθος τρόπο (Ulwick, 2002,  Gibbert et al, 2002,  Wood, 

2003). Συχνά, απλώς ρωτούν τους πελάτες τους τι είναι αυτό που θέλουν. Δυστυχώς 

όμως, ενώ οι τελευταίοι μπορούν να αφηγηθούν τις εμπειρίες τους και να προτείνουν 

βελτιώσεις, δεν γνωρίζουν ουσιαστικά το τι θέλουν. Είναι ωστόσο σημαντικό για τις 

επιχειρήσεις να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που προφέρουν οι πελάτες 

τους και σε αυτό που πραγματικά θέλουν να πετύχουν. Αυτό που πολλές επιχειρήσεις 
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έχουν ανακαλύψει, είναι πως αυτό που πολλές φορές λένε οι πελάτες πως θέλουν, δεν 

είναι και αυτό που πραγματικά θέλουν. Για το λόγο αυτό, η αληθινή συνεργασία είναι 

απαραίτητη σε αυτόν τον τύπο ανάπτυξης γνώσης (Gibbert et al, 2002).

Το  να  κάνεις  τους  πελάτες  να  συνεργαστούν  πιο  αποτελεσματικά  και 

αλληλεπιδραστικά στη δημιουργία γνώσης,  θα  αποτελέσει  μια από τις  κυριότερες 

προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ομάδα διαχείρισης γνώσης στο μέλλον 

(Davenport et al, 2001). Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτόν τον τύπο CKM 

θα πρέπει επιπλέον να εξετάσουν την αξία που έχει να προσφέρει αυτή η διαδικασία 

στην επιχείρηση τους αλλά και στους πελάτες τους. 

Λίγοι οργανισμοί έχουν ενεργοποιηθεί ακολουθώντας αυτόν τον τύπο CKM. Ωστόσο, 

πολλοί  πειραματίστηκαν  με  καινοτόμες  προσεγγίσεις  στην  προσπάθεια  τους  να 

αλληλεπιδράσουν με τους πελάτες τους. Μερικές από αυτές τις προσεγγίσεις είναι:  

Developing front-line KM tools.  Μία  επιχείρηση  ανέπτυξε  έναν  αριθμό  από 

εργαλεία λογισμικού προσανατολισμένα στη γνώση για να τα χρησιμοποιήσει στην 

ανάλυση των επιχειρηματικών διεργασιών της.  Τώρα, συνεργάζεται με τις  ομάδες 

πρακτικής  αυτών των εργαλείων και  τους πελάτες της,  για  να βελτιώσει  αυτά τα 

εργαλεία και να τα εισάγει προς τους πελάτες της. 

Developing communities of customers.  Ένας  οργανισμός  σχημάτισε  ομάδες 

επικοινωνίας με τους πελάτες του, στην προσπάθεια του να κατανοήσει το πώς οι 

τελευταίοι  βλέπουν την επιχείρηση και  τα προϊόντα της.  Στη συνέχεια,  και  άλλες 

επιχειρήσεις άρχισαν να βρίσκουν ενδιαφέρον και πρόκληση στον καθορισμό και τη 

διαχείριση τέτοιων ομάδων καθώς και στη κεφαλαιοποίηση της γνώσης που αυτές 

προσέφεραν (Rowley, 2002).

Develop a community of alumni. Ένας οργανισμός ανέπτυξε ένα εθνικό πρόγραμμα 

για  τους  αποφοίτους  του.  «Γνωρίζουμε  πως  η  δύναμη  των  σχέσεων  μας  με  τους  

αποφοίτους  μας  είναι  πολύ  μεγάλη.  Μπορούμε  να  τους  βοηθήσουμε  με  δουλειές,  

εισηγήσεις, εξυπηρετήσεις κλπ. Σε αντάλλαγμα, μας βοηθάνε με πολλούς τρόπους, για  

παράδειγμα, αποτελούν μια πολύ καλή πηγή εξεύρεσης ατόμων που θα στελεχώσουν 

τον αυριανό οργανισμό μας» υποστήριξε ο διευθυντής του. 
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Εν  ολίγοις:  Κάθε  μία  από  αυτές  τις  διαστάσεις  της  CKM αντιπροσωπεύει  μια 

διαφορετική πηγή αξίας για την επιχείρηση. Η γνώση σχετικά με τους πελάτες πρέπει 

να  οδηγήσει  σε  βελτιώσεις  στην  αποτελεσματικότητα  και  την  επάρκεια  των 

επιχειρηματικών  διεργασιών.  Η  γνώση  για  τους  πελάτες  από  την  άλλη  πλευρά, 

δουλεύει βελτιώνοντας τις εμπειρίες των πελατών με την επιχείρηση, βοηθώντας την 

με αυτόν τον τρόπο να δουλεύει αποτελεσματικότερα και κάνοντας την περισσότερο 

αξιόπιστη προς τους πελάτες της. Και οι δύο τύποι γνώσης μεταφέρουν σημαντικά 

βραχυπρόθεσμα οφέλη. Η γνώση από τους πελάτες θα μεταφέρει αξία βοηθώντας την 

επιχείρηση να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Τέλος, μακροπρόθεσμη 

στρατηγική αξία έρχεται από την συνδημιουργία γνώσης με τους πελάτες, γύρω από 

την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Προκλήσεις της CKM φιλοσοφίας

Οι πιο σημαντικές προκλήσεις στην αποτελεσματική εγκατάσταση της  CKM μέσα 

στην επιχείρηση είναι οργανωσιακές και  όχι  τεχνικές.  Είναι  γενικά αποδεκτό από 

όλες τις επιχειρήσεις που προσπάθησαν να ακολουθήσουν τη μεθοδολογία CKM πως 

υπάρχουν τέσσερα σημαντικά εμπόδια που πρέπει η κάθε επιχείρηση να ξεπεράσει 

για να εφαρμόσει αποτελεσματικά ένα CKM πρόγραμμα:

Structural Challenges. Η μετατροπή μιας επιχείρησης που εστιάζει στα προϊόντα της 

σε  μία  επιχείρηση  που  εστιάζει  στους  πελάτες  της  δεν  είναι  τόσο  εύκολο  όσο 

ακούγεται. Οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να αλλάξουν αυτή τους τη φιλοσοφία 

στρεφόμενες προς τον πελάτη, συχνά το επιτυγχάνουν μόνο κατά τη δική τους σκέψη 

και όχι  με βάση τα πιστεύω των πελατών τους (Wood,  2003).  Μερικοί  από τους 

λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες είναι οι 

παρακάτω:

• Ανησυχίες  σχετικά  με  την  κερδοφορία  που θα έχουν εστιάζοντας 

στους πελάτες και όχι στα προϊόντα τους.

• Φτωχή  ευθυγράμμιση  των  στόχων  τους  με  την  προοπτική  των 

πελατών τους.
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Cultural Challenges.  Μερικοί  οργανισμοί  λοξοδρομούν  από  την  επιχειρησιακή 

στρατηγική  που  εστιάζει  προς  τους  πελάτες  τους  εξαιτίας  ενός  εταιρικού 

ναρκισσισμού π.χ. υπάρχει η αίσθηση ότι  εμείς ξέρουμε καλύτερα από τους πελάτες 

μας (Gibbert et al, 2002). Επιπλέον, δεν θέλουν όλες οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν τι 

είναι  αυτό  που  πραγματικά  σκέφτονται  οι  πελάτες  τους  για  τα  προϊόντα,  τις 

υπηρεσίες, την εικόνα και την αξιοπιστία τους. Τέλος, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι 

πρόθυμες να αλλάξουν την στάση τους προς τους καταναλωτές τους, με βάση τα όσα 

έχουν μάθει για την άποψη τους (Peppers et al, 1999). 

Competency Challenges. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αναπτύξουν ικανότητες σε 

όλες  τις  πτυχές  της  CKM,  από  το  να  καταλάβουν  ποιοι  είναι  οι  πελάτες  τους 

ουσιαστικά και το τι θέλουν, στο να σχεδιάσουν πλατφόρμες (συστήματα) ειδικά γι’ 

αυτούς. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από και για τους πελάτες πρέπει να 

μετατρέπονται  σε  γνώση,  που  θα  διαχυθεί  μέσα  στην  επιχείρηση  και  θα 

χρησιμοποιηθεί (Bose και  Sugumaran, 2003). Όπως έχει διαπιστωθεί και μέσα από 

διάφορα  παραδείγματα,  οι  επιχειρήσεις  πολλές  φορές  δεν  επωφελούνται  όσο  θα 

μπορούσαν από τις  πηγές  γνώσης που κατέχουν π.χ.  ομάδες πρακτικής  των νέων 

μεθοδολογιών, εργαζομένους κτλ.

Privacy Concerns.  Εν  τέλει,  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  αντιληφθούν  και  το  πώς 

νιώθουν  οι  πελάτες  τους  για  το  ότι  αυτές  χρησιμοποιούν  τις  πληροφορίες  που 

συλλέγουν γι’ αυτούς. Για παράδειγμα, τόσο μεγάλη οικειότητα μπορεί να κάνει τους 

πελάτες να νιώθουν άβολα με την επιχείρηση. Καθώς η ανάπτυξη της CKM βασίζεται 

στην δημιουργία αξιόπιστων σχέσεων με κάθε πελάτη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν  σοβαρά  υπόψη  τους  την  εχεμύθεια-μυστικότητα  που  θα  πρέπει  να 

εξασφαλίσουν απέναντι του. 

Κρίσιμες διαδικασίες για την επιτυχία της CKM

Δεδομένου των προκλήσεων και του σκοπού της CKM είναι πιθανό οι επιχειρήσεις 

να ελιχθούν προς την υιοθέτηση της προσέγγισης του πελάτη. Οι περισσότερες όμως 

από αυτές ακόμα δεν έχουν κατανοήσει τη σημασία αυτής της νέα φιλοσοφίας, ούτε 

και είναι προετοιμασμένες να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές για να τη δεχθούνε. 
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Ωστόσο,  μπορούν  να  κάνουν  μερικά  βασικά  βήματα  που  θα  τις  βοηθήσουνε  να 

έρθουν πιο κοντά σε ένα επιτυχημένο CKM πρόγραμμα:

Envision what could be done. Για να βοηθήσει τους υπευθύνους των επιχειρήσεων 

να κατανοήσουν καλύτερα πως η  KM μπορεί να τους οδηγήσει στην επίτευξη των 

στόχων  τους,  ένα  ανώτερο  στέλεχος  μιας  επιχείρησης  ετοίμασε  ένα  γράφημα 

διαφορετικών τρόπων με τους οποίους η ΚΜ θα μπορούσε να συσχετιστεί με τους 

πελάτες της επιχείρησης του, π.χ.:

• Αναπτύσσοντας ομάδες πρακτικής για τους πελάτες

• Αναπτύσσοντας αρχείο πληροφοριών για τους πελάτες 

• Χτίζοντας μία πλατφόρμα (ιστοχώρο) για τους πελάτες.

Από την ανατροφοδότηση αυτών των μεθόδων, η KM έγινε πιο ενήμερη σχετικά με 

το πώς οι διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες αυτού του οργανισμού θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιήσουν τη γνώση που κατείχε για τους πελάτες. 

Plan  for  and  manage  different  types  of  relationships.  Όλοι  οι  πελάτες  δεν 

αντιμετωπίζονται  με  τον  ίδιο  τρόπο από την  επιχείρηση και  για  το  λόγο  αυτό  οι 

επιχειρήσεις  ίσως  να  εύχονταν  να  χρησιμοποιήσουν  τη  CKM για  να  τους 

εξυπηρετήσουν με διαφορετικό τρόπο – γιατί οι ανάγκες και οι προτιμήσεις τους είναι 

διαφορετικές  και  γιατί  η  αξία  για  την  ίδια  την  επιχείρηση  είναι  διαφορετική. 

Ξεκινώντας με τους πελάτες που προσφέρουν μεγάλη αξία στην επιχείρηση, ίσως να 

αποτελούσε ένα καλό κίνητρο για να σπρώξει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν αυτή 

τη νέα  φιλοσοφία,  δεδομένου  ότι  οι  επιχειρήσεις  είναι  περισσότερο  πρόθυμες  να 

επενδύσουν με αυτούς τους πελάτες τους. 

Knowledge development. Μόλις η επιχείρηση αποφασίσει σε ποιους πελάτες της θα 

απευθυνθεί και ποια προσέγγιση θα επιλέξει, η ομάδα διαχείρισης γνώσης θα πρέπει 

να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσει και θα παρουσιάσει τη γνώση που 

χρειάζεται  από  κάθε  πελάτη.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  αυτό  ξεκινά  με  τη  συλλογή 

πληροφοριών από τον κάθε πελάτη της επιχείρησης και τη διασφάλιση του πως θα 

τηρηθεί απόλυτη μυστικότητα γύρω από αυτές. Στη συνέχεια τις χρησιμοποιεί και 
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εκμαιεύει στοιχεία από αυτές σε κάθε βήμα που κάνει η επιχείρηση για να μπορέσει 

να πλησιάσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών. 

Effective Execution. Πολλές πρωτοβουλίες ΚΜ αποτυγχάνουν στην εφαρμογή τους. 

Είναι όμως απαραίτητο να δοθεί χρόνος και προσπάθεια για να εξασφαλιστεί πως 

ενέργειες για την υιοθέτηση της  CKM έγιναν και από της δύο πλευρές (επιχείρηση 

και πελάτες) ανεξάρτητα αν ευδοκίμησαν ή όχι. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές, αν 

η επιχείρηση ακολουθήσει αυτή την τακτική, είναι σχεδόν σίγουρο πως θα καταφέρει 

να επιτύχει την αποτελεσματική υιοθέτηση και εκτέλεση αυτών των πρωτοβουλιών. 

Measure.  Η  επιχείρηση  πρέπει  να  βρει  τρόπο  να  παρουσιάσει  την 

αποτελεσματικότητα και την αξία της  CKM στην επιχείρηση. Πολλές επιχειρήσεις 

διεξάγουν  περιοδικές  έρευνες  για  να  μετρήσουν  την  ικανοποίηση  και  την 

εμπιστοσύνη  των  πελατών  τους.  Ωστόσο,  νέες  προσεγγίσεις  αναφέρονται  σε 

μηχανισμούς ανατροφοδότησης της επιχείρησης με το υλικό που έχει ανάγκη, ώστε η 

εκ νέου πληροφόρηση της να καθίσταται πιο δυναμική. Επομένως, η χρησιμότητα 

των  προϊόντων,  η  γνώμη  των  πελατών  και  η  ικανοποίηση  τους  μπορούν  να 

παρακολουθούνται πλέον μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς και να τροφοδοτούν 

την επιχείρηση με νέα δεδομένα και στοιχεία για τη γνώμη των πελατών της.       

         

Εν  ολίγοις:  Η  CKM δεν  είναι  απλώς  ένα  εργαλείο  (όπως  η  CRM),  αλλά  μία 

διαδικασία που σχεδιάστηκε για να αιχμαλωτίσει, να δημιουργήσει και να ενοποιήσει 

την γνώση σχετικά με τους πελάτες δυναμικά. Επομένως, οι επιχειρήσεις χρειάζεται 

να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να δουν πως οι πελάτες τους τις βλέπουν. Από τα 

παραπάνω ήδη φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτής της 

νέας προσέγγισης. Ωστόσο, η ομάδα διαχείρισης γνώσης του κάθε οργανισμού θα 

πρέπει  να  προχωρήσει  με  πολύ  προσεχτικά  βήματα  καθώς,  οι  οργανωσιακές 

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την υιοθέτηση της CKM είναι πολύ 

σημαντικές. Η CKM φαίνεται να αποτελεί μέρος της KM το οποίο ήδη έχει αρχίσει 

να  μεταφέρει  χειροπιαστή  αξία  στην  επιχείρηση  και  αναμένεται  να  συνεχίσει  με 

μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.     
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ CKM ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ CRM & KM

Τα τελευταία χρόνια, η πελατειακή γνώση έχει αναγνωριστεί ως ένας στρατηγικός 

παράγοντας στην επιτυχία κάθε επιχείρησης. Πρόσφατες μελέτες που διεξήχθηκαν 

στους τομείς της Διαχείρισης Γνώσης (ΚΜ) και της Διαχείρισης των Πελατειακών 

Σχέσεων  (CRM)  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  πως  αυτές  οι  δύο  προσεγγίσεις 

παρουσιάζουν  μεγάλη  αλληλεπίδραση  στις  έννοιες  τους  και  στην  εφαρμογή  τους 

μέσα στην επιχείρηση. O συγκερασμός αυτών των δύο οδήγησε στην ανάπτυξη μιας 

νέας  προσέγγισης  της  Διαχείρισης  της  Πελατειακής  Γνώσης  (CRM).  Σε  αυτό  το 

κεφάλαιο, στόχος μας είναι γίνει κατανοητή η νέα προσέγγιση της Διαχείρισης της 

Πελατειακής Γνώσης, το πώς προκύπτει μέσα από τις δύο ανωτέρω έννοιες,  αλλά 

κυρίως  το  πώς  διαφοροποιείται  από  αυτές  και  προσφέρει  κάτι  περισσότερο  στην 

πορεία της σύγχρονης επιχείρησης και στην επιτυχία της.      

Επέκταση της CRM & KM φιλοσοφίας

Με μια πρώτη ματιά, η ορολογία CKM φαίνεται να είναι ένα ακόμη όνομα της CRM 

ή της KM φιλοσοφίας. Αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν αρκετές διαφορές τόσο 

μεταξύ της CKM  και της CRM, όσο και της CKM  και της ΚΜ (εικόνα 1). 

Πρώτα απ’ όλα, oι υπεύθυνοι διαχείρισης της γνώσης, εστιάζουν στη γνώση από τους 

πελάτες  και  όχι  τόσο  στη  γνώση  σχετικά  με  τους  πελάτες  που  είναι  κύριο 

χαρακτηριστικό της προσέγγισης CRM. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει 

να συνειδητοποιούν πως οι πελάτες τους είναι περισσότερο έξυπνοι απ’ ότι κάποιος 

μπορεί να πιστεύει,  και επομένως έχουν ξεκινήσει να αναζητούν γνώση μέσα από 

άμεση επικοινωνία μαζί  τους,  παράλληλα με  τη γνώση (σχετικά με  τους  πελάτες 

τους) που λαμβάνουν από τους αντιπροσώπους των πωλήσεων τους. Ταυτόχρονα, οι 

υπεύθυνοι  της  γνώσης  εστιάζουν  την  προσπάθεια  τους  στη  μετατροπή  των 

υπαλλήλων της επιχείρησης τους από συλλέκτες γνώσης σε διαμοιραστές της. Αυτό 

γίνεται  κυρίως  μέσα  από  τα  εταιρικά  intranet (εσωτερικά  εταιρικά  δίκτυα)  που 

βασίζονται στη γνώση και στη διάχυση της μέσα στην επιχείρηση. Τέτοια συστήματα 

έχουν  συχνά  περίπλοκες  λειτουργίες,  όπως  είναι  οι  επείγουσες  ερωτήσεις  ή  τα 
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προγράμματα  που  δίνουν  κίνητρο  στους  χειριστές  τους  να  δώσουν  ή  να  λάβουν 

γνώση επιβραβεύοντας τους (Davenport και Probst, 2002). 

Εικόνα 1:Σύγκριση   CKM   με   CRM   και ΚΜ   
(Πηγή: Gibbert, M., Leibold, M., Probst, G. 2002, “Five styles of Customer Knowledge Management 

and How Smart Companies use them to create Value”

Από  την  πλευρά  της,  η  CRM προσέγγιση  ψάχνει  τη  γνώση  μέσα  από  βάσεις 

δεδομένων πελατών και το αξίωμα της είναι πως είναι φθηνότερη η διατήρηση ενός 

υπάρχοντος  πελάτη  σε  σχέση με  την  απόκτηση ενός  νέου.  Η λογική  της  είναι  η 

εξόρυξη γνώσης για τους πελάτες από τις βάσεις δεδομένων των πελατών, ενώ ο 

στόχος της είναι η διατήρηση της πελατειακής βάσης της επιχείρησης. Ο αποδέκτης 

όλων  αυτών  των  προσπαθειών  της  είναι  ο  πελάτης,  ο  οποίος  είναι  δέσμιος  των 

προϊόντων και  των υπηρεσιών της.  Τέλος,  σκοπός  της είναι  το χτίσιμο σταθερών 

σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης.  

Από την  άλλη,  η  διαχείριση  γνώσης  (ΚΜ) είναι  ένα  εργαλείο  –  προσέγγιση  που 

προσθέτει αξία στις επιχειρήσεις. Ψάχνει τη γνώση μέσα από τους υπαλλήλους της 

και τα συστήματα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνε και μάλιστα παρέχει κίνητρα 

προς αυτούς για τη δημιουργία της, παρακινώντας τους να τη διαμοιραστούν με τους 
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συναδέρφους τους. Η λογική της είναι η απελευθέρωση και η ενοποίηση της γνώσης 

που κατέχουν οι υπάλληλοι της εταιρίας σχετικά με τους πελάτες, τη διαδικασία των 

πωλήσεων και την έρευνα και ανάπτυξη. Οι πελάτες είναι απλοί αποδέκτες αυτής της 

γνώσης και το όφελος που προκύπτει γι’ αυτούς είναι η ικανοποίηση που λαμβάνουν. 

Ο  συγκερασμός  των  δύο  προαναφερθέντων  εννοιών  αποτελεί  τη  φιλοσοφία  της 

CKM. Αναλυτικότερα, η CKM ψάχνει τη γνώση μέσα από τις εμπειρίες των πελατών 

και την  ικανοποίηση τους  από τα προϊόντα και  τις  υπηρεσίες  της επιχείρησης.  Η 

λογική της είναι πως η επιχείρηση κερδίζει γνώση άμεσα από τους πελάτες της, όπως 

και ότι  διαμοιράζεται  και  εξαπλώνει  εκ  νέου αυτή τη γνώση.  Στόχος της είναι  η 

συνεργασία  μαζί  τους  για  τη  δημιουργία  επιχειρηματικής  αξίας  και  ο  τρόπος 

μέτρησης της βρίσκεται στην απόδοση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και τη 

συνεισφορά στην επιτυχημένη εξυπηρέτηση του πελάτη. Το όφελος που προκύπτει 

από  αυτή  την  προσέγγιση  έγκειται  στη  νέα  πρωτοποριακή  μάθηση  και  την 

επιτυχημένη  εξυπηρέτηση του  πελάτη,  ο  ρόλος  του  οποίου  είναι  ενεργός  και  όχι 

παθητικός. Συμβάλλει στη συνδημιουργία αυτής της αξίας τόσο για την επιχείρηση 

όσο και για τον ίδιο.       

Σε αντίθεση με την προσπάθεια της ΚΜ να εστιάσει στη δημιουργία παραγωγικών 

και  συνεργατικών  σχέσεων  με  το  προσωπικό  της  επιχείρησης,  ακολουθώντας  το 

σκεπτικό «αν γνωρίζαμε το τι ξέρουμε», η CKM προτείνει μία επιπρόσθετη διάσταση 

που ονομάζεται «αν ακόμη γνωρίζαμε το τι γνωρίζουν οι πελάτες μας». Η λογική της 

CKM φαίνεται αρκετά τολμηρή. Μέσα από συζητήσεις ερευνητών του θέματος με 

διευθυντές  διαχείρισης  γνώσης  επιχειρήσεων,  τα  σημαντικότερα  προβλήματα  που 

εκφράστηκαν ήταν τα εξής: 

• γιατί οι πελάτες να θέλουν να μοιράσουν τη γνώση τους για να βοηθήσουν την 

επιχείρηση να αποκτήσει αξία και στη συνέχεια να πληρώσουν για αυτή τη 

δική τους γνώση που ξεδιπλώνεται μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

της επιχείρησης;

• δεδομένου ότι οι πελάτες, όπως και οι υπάλληλοι, δεν είναι συχνά ικανοί να 

δημιουργήσουν γνώση ποιο θα είναι το κόστος υιοθέτησης αυτής της νέας 

προσέγγισης για την επιχείρηση; 
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Η απάντηση σε αυτά τα δύο ερωτήματα είναι διττή. Πρώτον, ο υπεύθυνος διαχείρισης 

της γνώσης πρέπει να βάλει τον εαυτό του στη θέση του πελάτη της επιχείρησης, 

εξάπτοντας  το  ενδιαφέρον  του  να  διαμοιράσει  τη  γνώση  του  προς  το  καλό  της 

επιχείρησης και δεύτερον, πρέπει να εκτιμήσει το κόστος υιοθέτησης αυτής της νέας 

προσέγγισης της CKM.    

Το δεύτερο θέμα που αναφέρεται  στα προβλήματα που συναντά η υιοθέτηση της 

CKM, είναι το κόστος της διάχυσης της γνώσης και της διατήρησης των σχέσεων με 

τους  πελάτες.  Για  να  γίνει  πραγματικότητα  αυτή  η  δημιουργία  αξίας  για  την 

επιχείρηση και για να μπορέσει να την υποστηρίξει οικονομικά, η τεχνολογία και η 

πληροφορική  πρέπει  να  παίξουν  το  ρόλο  τους.  Οι  ιστοσελίδες  των  επιχειρήσεων 

πρέπει να τροφοδοτήσουν αυτή την αλληλεπίδραση (μεταξύ επιχείρησης και πελάτη). 

Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με τη φύση του προϊόντος και της υπηρεσίας που 

προσφέρει  η  κάθε  επιχείρηση,  όμως  παρ’  όλα  αυτά,  η  χρήση  τεχνολογικών 

πολυμέσων  μπορεί  να  αυξήσει  το  βαθμό  αλληλεπίδρασης  του  πελάτη  με  την 

επιχείρηση,  μειώνοντας  το  κόστος  εφαρμογής  αυτής  της  προσπάθειας.  Για 

παράδειγμα,  οι  τράπεζες  μέσα  στους  ιστοχώρους  τους  καταγράφουν  προσωπικές 

πληροφορίες  για  τους  πελάτες  τους  και  στη  συνέχεια  τους  προσφέρουν 

εξατομικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα πάντα με το προφίλ και το οικονομικό τους 

status.  Από  τα  παραπάνω,  γίνεται  ξεκάθαρο  πως  οι  επιχειρήσεις  που 

δραστηριοποιούνται  στο  χώρο  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  έχουν  ένα  ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε σχέση με τις υπόλοιπες, στην προσπάθεια τους να 

υιοθετήσουνε  τη  φιλοσοφία  της  CKM και  να  τη  θέσουν  σε  εφαρμογή.  Αυτό 

συμβαίνει  καθώς  το  Internet αποτελεί  έναν  οικονομικό  κέντρο  δράσης  για  τη 

διαμοίραση τη γνώσης που απαιτείται 

 

Παράδειγμα 

Η  εταιρία  Amazon.com:  διαχειρίζεται  την  πελατειακή  γνώση  επιτυχημένα 

παρέχοντας  στους  πελάτες  της  (παλιούς  και  νέους)  προσαρμοσμένες  προτάσεις 

αγορών με βάση τις προηγούμενες αγορές τους ή με βάση τις συνήθειες τους όπως 

αυτές καταγράφονται στη πλατφόρμα (ιστοσελίδα) της. 
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(http  ://  www  .  amazon  .  com  /  ) :Το Amazon είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά 

καταστήματα  εμπορίας  προϊόντων  λογισμικού,  εξωτερικών  συσκευών  Η/Υ,  CD, 

DVD,  βιβλίων  κ.α.  Στη  συνέχεια  ακολουθεί  μια  συνοπτική  αναφορά  του  τρόπου 

λειτουργίας και εξυπηρέτησης που προσφέρει το κατάστημα προς τους επισκέπτες 

και τους δυνητικούς καταναλωτές του. 

Καταγραφή του αγοραστικού προφίλ του καταναλωτή

Κατά  την  εγγραφή  ενός  μέλους  στη  σελίδα  του  Amazon,  το  πρόγραμμα 

παρουσιάζει  στον  υποψήφιο  πελάτη  μία  σειρά  βημάτων  την  οποία  καλείται  να 

ακολουθήσει  έτσι  ώστε  να  μπορέσει  ολοκληρώνοντας  τα,  να  του  προσφέρει  τα 

προϊόντα που ταιριάζουν στο αγοραστικό του προφίλ. 

Εικόνα 2:Περιγραφή των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής που μόλις 

εγγράφηκε στον ιστοχώρο του   Amazon  

Τα βήματα αυτά ξεκινούν με  την επιλογή μιας  ή  περισσοτέρων κατηγοριών 

προϊόντων (π.χ.  Drivers) που τον ενδιαφέρουν και συνεχίζονται με την αξιολόγηση 

των σχετικών προϊόντων (με βάση μία κλίμακα προτίμησης) που του παρουσιάζει το 

σύστημα σύστασης του  Amazon. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι το σύστημα 

σύστασης να «πετύχει» το κατάλληλο προϊόν που ενδιαφέρει τον καταναλωτή. 
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Εικόνα 3: Επιλογή μιας κατηγορίας προϊόντων και αξιολόγηση αυτών που του εμφανίζει 

το πρόγραμμα σύστασης του   Amazon  

Κατά  τη  διάρκεια  αναζήτησης  των  προϊόντων  που  επιθυμεί,  δίνεται  η 

δυνατότητα  στον  καταναλωτή  να  σημειώσει  με  “tags”  τα  προϊόντα  που  τον 

ενδιαφέρουν (δηλαδή να τα «τσεκάρει»), έτσι ώστε να τα ξαναδεί στο μέλλον. Με τον 

τρόπο αυτό έχει τη δυνατότητα: 

 Να βρει άλλα προϊόντα με παρόμοια χαρακτηριστικά και ποιότητα.

 Να οργανώσει καλύτερα τη συλλογή των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν. 

 Να θυμάται τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. 

Για να δει στη συνέχεια τα προϊόντα που έχει σημειώσει με “tags”, ο επισκέπτης 

της σελίδας θα πρέπει να μεταβεί στην κεντρική σελίδα του Amazon, να κάνει κλικ 

την  επιλογή  “Your Amazon.com”  και  να  πάει  στην  επιλογή  “Your Profile”.  Στη 

σελίδα που θα του εμφανιστεί θα δει τις περιοχές “Your Tags” και “Products You 

Tagged” στις οποίες και βρίσκονται τα επιλεγμένα προϊόντα του.

Εικόνα 4:Το μενού επιλογής   Your     Amazon  .  com  
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Σύστημα παροχής συστάσεων (τεχνικές σύστασης προϊόντων που χρησιμοποιούνται)

Το Amazon υποδεικνύει στους επισκέπτες του προϊόντα. Ειδικότερα, επιδιώκει 

να προτείνει στους δυνητικούς πελάτες του συγκεκριμένα προϊόντα βασιζόμενο στις 

προτιμήσεις  τους  και  στη  σύγκριση  αυτών  με  τις  προτιμήσεις  παλαιότερων 

καταναλωτών που παρουσιάζουν κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά. Μάλιστα, δίνει 

τη  δυνατότητα  στους  επισκέπτες  του  να  βαθμολογήσουν  τα  προϊόντα  που  έχουν 

χρησιμοποιήσει “Rate this item to improve your recommendations”, υιοθετώντας μία 

κλίμακα από το 1 εώς το 5 (δε μου αρέσει καθόλου εώς το λάτρεψα). 

Η διαδικασία αυτή κάνει το έργο του χρήστη αρκετά εύκολο: εκφράζονται οι 

προτιμήσεις του αξιολογώντας τα προϊόντα (όπως βιβλία ή ταινίες ή  CDs) που του 

παρουσιάζει το σύστημα. Στη συνέχεια, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιμεύουν ως μία 

κατά προσέγγιση απεικόνιση των προτιμήσεών του σε αυτόν τον τομέα. Το σύστημα, 

κατόπιν, αντιπαραβάλλει αυτές τις αξιολογήσεις με αξιολογήσεις που υποβλήθηκαν 

από όλους τους άλλους χρήστες του συστήματος. 

Εικόνα 5:Εικονίδιο του   Amazon   στο οποίο φαίνεται ποια άλλα προϊόντα αγοράζουν συνήθως  

οι πελάτες του μαζί με το προϊόν που θέλει να αγοράσει ο καταναλωτής

(  What     do     customers     ultimately     buy     after     viewing     this     item  ?)  

Το αποτέλεσμα είναι η ομάδα των «πλησιέστερων γειτόνων» που διαμορφώνει 

την έννοια «ανθρώπων με παρόμοια γούστα». Τέλος, το σύστημα συνιστά προϊόντα 

που οι πλησιέστεροι γείτονες του αξιολόγησαν υψηλά, ενώ ο ίδιος ο καταναλωτής δεν 
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τα έχετε αξιολογήσει (και πιθανόν, εφόσον συμβαίνει αυτό, να μην τα γνωρίζει). Για 

το λόγο αυτό και το Amazon παρέχει την επιλογή “What do customers ultimately buy 

after viewing this item?”

Επιπλέον το σύστημα σύστασης του  Amazon παρέχει την επιλογή “Customer 

who bought this item also bought”.  Η  επιλογή  αυτή  προτείνει  προϊόντα  που 

αγοράζονται συχνά από πελάτες που αγοράσανε το συγκεκριμένο προϊόν του οποίου 

επιλέξαμε να δούμε περισσότερα χαρακτηριστικά. 

Εικόνα 6: Το εικονίδιο «Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν επίσης αγόρασαν» 

(  Customer     who     bought     this     item     also     bought  )  

Τέλος το σύστημα σύστασης του  Amazon παρέχει και την επιλογή “Buy this 

product and then add any of the following…”παρέχοντας  στον  καταναλωτή  τη 

δυνατότητα να αγοράσει μαζί με το προϊόν που επέλεξε και κάποιο αξεσουάρ που να 

το συνοδεύει. 

Εικόνα   7:  Το     εικονίδιο   «  Αξεσουάρ  »   (Accessories and Service Plans)  
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Δυνατότητα έκθεσης της άποψης του καταναλωτή ενός προϊόντος και χρησιμοποίηση  

της κατά τη σύσταση του σε κάποιον δυνητικό καταναλωτή

Η αναφορά της άποψης ενός καταναλωτή σχετικά με ένα προϊόν και η χρήση 

της για την υπόδειξη του προϊόντος αυτού σε κάποιον δυνητικό καταναλωτή μπορεί 

να  παρουσιαστεί  μέσα  από  τις  επιλογές  που  παρουσιάζονται  στα  μενού  του 

ιστοχώρου και  οι  οποίες  του δίνουν τη δυνατότητα να  συμμετέχει  σε  συζητήσεις 

πελατών  σχετικές  με  το  προϊόν,  να  βαθμολογήσει  το  προϊόν,  να  παρουσιάσει  τη 

συνολική του άποψη, να δώσει κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τη 

λειτουργία του που πιθανότατα να μην λαμβάνονται ως τώρα υπόψη και να υποδείξει 

τα  υπόλοιπα  προϊόντα  με  τα  οποία  το  έχει  συνδυάσει  κατά  την  αγορά  του.  Οι 

δυνατότητες αυτές, παρουσιάζονται παρακάτω :

 Help others find this item

 Customers tagged this product with

 Rate this item to improve your recommendations

 Customer Reviews

 Customer Discussions

 ProductWiki: Product Information from Our Customers

Συμπέρασμα:  Η  εταιρία  Amazon.com χρησιμοποιώντας  αυτή  την  τεχνική  έχει 

μετατραπεί  σε μία πλατφόρμα οπαδών του βιβλίου ή άλλων προϊόντων που είναι 

πρόθυμοι  να  ανταλλάξουν  γνώση  σχετικά  με  τα  αγαπημένα  τους  θέματα. 

Προκαλώντας τους πελάτες να μοιραστούν τη γνώση που κατέχουν, το παράδειγμα 

της Amazon αποτελεί ένα αξιόλογο επίτευγμα, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τις συχνές 

προσπάθειες πολλών επιχειρήσεων να «μεταμορφώσουν» τους υπαλλήλους τους από 

εγωιστικούς συλλέκτες γνώσης σε αμερόληπτους διαμοιραστές της, παρέχοντας τους 

ταυτόχρονα  τη  δυνατότητα  να  επιβραβευθούνε  γι’  αυτή  τους  την  κίνηση.  Το 

παράδειγμα της Amazon.com αποτελεί ένα από τα πιο λαμπρά παραδείγματα του πως 

μπορεί η φιλοσοφία της CKM να βοηθήσει και να υποστηρίξει την επιχείρηση στην 

προσπάθεια της μέσα από τη γνώση που κατέχει να αγκαλιάσει το κοινό της, δηλαδή 

τους πελάτες της.  
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Σύγκριση της CKM με CRM και ΚΜ

Οι  έννοιες  της  CRM και  της  ΚΜ  αποτελούν  δύο  διαφορετικές  φιλοσοφίες,  με 

διαφορετική πορεία και προοπτική, αλλά στην περίπτωση της πελατειακής γνώσης, η 

ενοποίηση  τους  μπορεί  να  μας  δώσει  σημαντικά  αποτελέσματα  (Bose,  R & 

Sugumaran,  V 2003)  Massey,  A,  Montoya-Weiss,  M.  &  Kent H.,  2001)).  Στην 

ενότητα αυτή δίνονται  αρχικά κάποια καίρια σημεία αυτών των δύο εννοιών που 

παρουσιάστηκαν  αναλυτικά  παραπάνω.  Η  παρακάτω  εικόνα  απεικονίζει  τις 

σημαντικές  διαφορές  των  δύο  αυτών  προσεγγίσεων.  Στη  συνέχεια,  ακολουθεί  η 

ενοποίηση τους στη φιλοσοφία της νέας προσέγγισης CKM. 

Εικόνα 8: Σύγκριση   CRM   και ΚΜ   
(  Πηγή  :   Rollins, M. & Halinen, A. 2005 “Customer Knowledge Management Competence  :   Towards a   

Theoriticall Framework, Proceedings of the 38  th   Hawaii International Conference on System Sciences   

2005)

Customer     Relationship     Management   (  CRM  )  : Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, η  CRM αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες στρατηγικές διοίκησης 

που ακολουθούν οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
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μια στρατηγική συγχώνευσης των προσεγγίσεων διοίκησης της επιχείρησης και των 

σχέσεων της με τους πελάτες και την αγορά της (Gummesson, E. 2002). Αναφέρεται 

στην επικοινωνία που χτίζεται ανάμεσα στην εταιρία και τους πελάτες της (είτε αυτοί 

είναι άλλες επιχειρήσεις, είτε αυτοί είναι απλοί καταναλωτές) συμπεριλαμβανομένων 

όλων  των  διαπροσωπικών  επαφών  που  αναπτύσσονται  ανάμεσα  τους.  Αυτή  η 

επικοινωνία δημιουργεί  business to business (B2B) και  business to customer (B2C) 

επαφές  και  επομένως  πελατειακές  σχέσεις.  Το  κλειδί  αυτής  της  φιλοσοφίας 

επικεντρώνεται  στη  δημιουργία  και  τη  διατήρηση  μιας  πιστής  και  σταθερής 

πελατειακής βάσης, βελτιώνοντας και υποστηρίζοντας με άριστο τρόπο τις υπηρεσίες 

και  τα  προϊόντα  που  προσφέρονται  στους  πελάτες  και  μετρώντας  τακτικά  την 

ικανοποίηση τους και την αξία των σχέσεων που αναπτύσσονται μαζί τους. Στόχος 

της CRM είναι το χτίσιμο και η ανάπτυξη σταθερών μακροπρόθεσμων πελατειακών 

σχέσεων, καθώς και η επιτυχημένη αλληλεπίδραση επιχείρησης και πελάτη.          

Knowledge     Management   (  KM  )  :  Η  φιλοσοφία  της  διαχείρισης  γνώσης  αποτελεί 

συγχώνευση  της  θεωρίας  της  οργανωσιακής  συμπεριφοράς,  με  τις  γνωστικές 

επιστήμες και τις επιστήμες της πληροφόρησης. Λόγοι που οδήγησαν στην εφαρμογή 

της είναι η ενδυνάμωση της οργανωσιακής μάθησης, η βελτίωση της απόδοσης του 

οργανισμού εφαρμόζοντας καλύτερες πρακτικές σε μελλοντικά προβλήματα και σε 

ευκαιρίες  που  παρουσιάζονται,  καθώς  και  η  ανάπτυξη  μακροπρόθεσμου 

ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  (Harris,  K.,  Kolsky,  E.,  &  Lundy,  J.  2003).).  Η 

διαχείριση γνώσης εστιάζει  στο να εκμαιεύσει  τη γνώση των υπαλλήλων και  της 

διοίκησης της επιχείρησης για τους πελάτες, τους ανταγωνιστές, τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες  που  παράγονται  μέσα  στον  οργανισμό.  Είναι  μία  φιλοσοφία  που 

ενδιαφέρεται για το πως παράγεται αυτή η γνώση και πως μπορεί να αναγνωριστεί, να 

αποθηκευτεί  και  να χρησιμοποιηθεί  στο μέλλον μέσα στην επιχείρηση.  Επομένως 

εστιάζει στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στόχος της είναι η οργανωσιακή μάθηση και 

η εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης μέσα από τη γνώση που κατέχει το 

ίδιο αλλά και η εταιρία στο σύνολο της. Η διάχυση της γνώσης αυτής θα τη βοηθήσει 

να λύσει πολλά προβλήματα της γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια. 

Customer     Knowledge     Management   (  CKM  )  :  Όπως  ειπώθηκε  και  παραπάνω,  η 

πελατειακή  γνώση  αποτελεί  ένα  στρατηγικό  παράγοντα  στην  επιτυχία  κάθε 

επιχείρησης.  Επομένως,  η  CKM μπορεί να θεωρηθεί  ένας σημαντικός τομέας της 
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ΚΜ, καθώς συνδέει και τις δύο φιλοσοφίες (CRM και ΚΜ). Η CKM είναι μία νέα 

διοικητική φιλοσοφία  στην  οποία  τα  εργαλεία  και  οι  διαδικασίες  της  διαχείρισης 

γνώσης  (ΚΜ)  εφαρμόζονται  για  την  υποστήριξη  και  την  ανταλλαγή  πελατειακής 

γνώσης μέσα στην επιχείρηση και μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της και 

όπου  η  πελατειακή  γνώση  χρησιμοποιείται  για  τη  διαχείριση  των  πελατειακών 

σχέσεων,  για  τη  βελτίωση  των  CRM διαδικασιών,  όπως  είναι  οι  πελατειακές 

υπηρεσίες, η διατήρηση των πελατών και η κερδοφορία που προέρχεται από αυτούς. 

Με  άλλα  λόγια,  η  CKM αποτελεί  τον  παροχέα  υπηρεσιών,  που  προσφέρει  τα 

εργαλεία και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή γνώσης, ενώ η CRM τον αγοραστή 

υπηρεσιών, που καθορίζει ποια είναι η γνώση που χρειάζεται η επιχείρηση και ποιος 

δημιουργεί και χρησιμοποιεί τη γνώση στην αλληλεπίδραση με τον πελάτη. 

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τα καίρια σημεία της CKM, ως μία νέα διοικητική 

φιλοσοφία  ανάμεσα  στη  CRM και  ΚΜ.  Γίνεται  αντιληπτό,  πως  η  νέα  αυτή 

προσέγγιση κινείται τόσο μέσα στην επιχείρηση, όσο και στην επαφή της τελευταίας 

με τον πελάτη.       

Εικόνα 9:Η διαχείριση της πελατειακής γνώσης ως μία ολοκληρωμένη διοικητική προσέγγιση .  
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(  Πηγή  :   Rollins, M. & Halinen, A. 2005 “Customer Knowledge Management Competence  :   Towards a   

Theoriticall Framework, Proceedings of the 38  th   Hawaii International Conference on System Sciences   

2005)

Στις μέρες μας, ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων στη δημιουργία σχέσεων με 

την αγορά και  τους πελάτες,  τις  ενθαρρύνει  να επικοινωνήσουν μαζί τους και  να 

μάθουν πληροφορίες σχετικά με αυτούς (Garcia-Murillo,  M & Annabi,  H 2002). Οι 

πελάτες  μπορούν  να  τις  βοηθήσουν  να  εντοπίσουν  ποιες  ενέργειες  τους  υπήρξαν 

ωφέλιμες για τους ίδιους και ποιες επιχειρηματικές τους συμπεριφορές χρειάζονται 

περαιτέρω βελτίωση (Hennestad, B. 1999). 

Η  θεμελιώδης  βάση  της  CKM είναι  το  γεγονός  ότι  εστιάζει  στον  ορισμό  της 

πελατειακής  γνώσης,  στις  πηγές  και  τους  τύπους  της.  Σύμφωνα  με  πολλούς 

μελετητές,  η  CKM διαιρείται  σε  4  στάδια  (τύπους)  γνώσης:  1)  περιεχόμενο,  2) 

ικανότητα, 3) συνεργασία και 4) σύνθεση. Το περιεχόμενο αναφέρεται σε εκείνο το 

στάδιο όπου η γνώση πρέπει να επιλεχθεί από τους ειδικούς της επιχείρησης και να 

κωδικοποιηθεί.  Η  ικανότητα  αναφέρεται  στην  ικανότητα  του  προσωπικού  της 

επιχείρησης  να  κατανοήσει  ποια  γνώση  του  χρειάζεται  από  αυτή  που  έχει 

κωδικοποιηθεί και να τη χρησιμοποιήσει σε εκείνες τις επιχειρηματικές συναλλαγές 

με τους πελάτες που είναι αναγκαία. Η συνεργασία αναφέρεται σε εκείνη τη γνώση 

που  χρησιμοποιείται  από  ομάδες  υπαλλήλων,  όπως  στην  περίπτωση  ομάδων 

υλοποίησης έργου της επιχείρησης και εστιάζει στο πώς μπορεί αυτός ο τύπος της 

γνώσης  να  υποστηριχθεί.  Η  σύνθεση  χαρακτηρίζει  την  ενσωμάτωση  και  την 

οικονομική διάχυση της γνώσης μέσα στην επιχείρηση. Πηγές πληροφοριών, όπως 

είναι τα γλωσσάρια ή οι αποθήκες μετα - πληροφοριών βοηθούν τους χρήστες στην 

προσπάθεια τους να εντοπίσουν τις πληροφορίες που επιθυμούν. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως η CKM είναι μία νέα προοδευτική φιλοσοφία 

δημιουργίας,  διάχυσης  και  χρησιμοποίησης  της  πελατειακής  γνώσης  μέσα  στην 

επιχείρηση και ανάμεσα στην επιχείρηση και τον πελάτη της. Στόχος είναι η μάθηση 

σχετικά, από και για τους πελάτες, με σκοπό να υποστηρίξει τις προσπάθειες των 

συστημάτων CRM.       

Λόγοι για την υιοθέτηση της CKM φιλοσοφίας
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Οι ερευνητές αλλά και οι εργαζόμενοι πάνω στο αντικείμενο συμφωνούν πως το να 

χτίσει μια επιχείρηση σχέσεις με τους πελάτες της αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για 

την επιτυχία της  (Wood,  2003,  Gibbert et al,  2002,  Hanvanach et al,  2003).  Μια 

μελέτη  έδειξε  πως  στο  89%  των  επιχειρήσεων  συλλέγει  πληροφορίες  για  τους 

πελάτες του που είναι πολύ σημαντικές για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

(Mckeen και Smith, 2003). Πώς όμως θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να το πετύχουν 

αυτό; Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ξεκίνησαν να επενδύουν σημαντικά ποσά 

σε  συστήματα  CRM, τα οποία  αποτελούν ως  επί  το  πλείστον,  βάσεις  δεδομένων 

πελατών. Αυτά τα συστήματα συγκεντρώνουν πολλά δεδομένα για τους πελάτες και 

τις  συναλλαγές  τους,  βοηθώντας  τις  επιχειρήσεις  να  γνωρίσουν  καλύτερα  τους 

πελάτες  τους,  τις  ανάγκες  και  τις  προτιμήσεις  τους.  Οι  υποστηρικτές  αυτών  των 

συστημάτων  υποστηρίζουν  πως  βελτιώνουν  την  ικανοποίηση  των  πελατών 

παρέχοντας  βελτιωμένες  υπηρεσίες  και  περισσότερο  ανταποκρινόμενες  στα  θέλω 

τους (Mckeen και Smith, 2003). 

Δυστυχώς όμως, η πλειοψηφία των εφαρμογών των συστημάτων αυτών θεωρείται 

αποτυχημένη (περίπου το 80%, όπως φάνηκε μέσα από μελέτες) (Rowley, 2002, Bose 

και Sugimaran, 2003). «Τα CRM συστήματα αποτυγχάνουν καθώς αυτές οι εφαρμογές 

δεν εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες, δεν ενοποιούν ανόμοιες πηγές  

δεδομένων  και  δεν  παρέχουν  τη  σωστή  πληροφόρηση  στους  σωστούς  ανθρώπους» 

(Bose και Sugimaran, 2003). Εν συντομία, μπορούμε να πούμε πως υπάρχει ανάγκη 

για μία καλύτερη οργάνωση και διοίκηση της γνώσης που αφορά τους πελάτες της 

κάθε επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από μία μεγάλη ποικιλία γνώσης για τους πελάτες τους 

που αφορά το:

• Ποιοι είναι οι πελάτες τους;

• Πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που κατέχουν γι’ αυτούς 

για να τους διατηρήσουν και να τους υποστηρίξουν;

• Πως μπορεί η γνώση να τους βοηθήσει να αποκτήσουν νέους πελάτες;

• Πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση για τους πελάτες τους για να 

βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους;

• Πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση για τους πελάτες τους για να 

δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες;

Σγούρου Βασιλική 59



Customer knowledge management -   Διαχείριση     γνώσης     πελατών  

• Πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση για τους πελάτες τους για να 

κατανοήσουν περισσότερο τις αγορές στις οποίες απευθύνονται; 

(Hanvanach et al, 2003, Rowley, 2002). 

Ένα  συνέδριο  που  διεξήχθει  σχετικά  με  τη  πελατειακή  γνώση,  κατέληξε  στο 

συμπέρασμα πως οι επιχειρήσεις, για να απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα θα 

πρέπει να προσεγγίσουν την πελατειακή γνώση τόσο μέσα από την τεχνολογία όσο 

και  μέσα από  μία  νέα  προσέγγιση  (Wood,  2003).  Όταν χρησιμοποιούνται  για  να 

συμπληρώσουν  το  ένα  το  άλλο,  τα  συστήματα  CRM και  η  φιλοσοφία  της  ΚΜ 

βοηθούν τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν δυνατές και  αμοιβαία επωφελούμενες 

σχέσεις με τους πελάτες τους. Η διαχείριση γνώσης βοηθάει τη  CRM να επεκταθεί 

από την τωρινή της μηχανική, οδηγούμενη από την τεχνολογία και βασισμένη στη 

γνώση προσέγγιση,  σε  πιο  ολιστικά,  περίπλοκα  και  διορατικά  μονοπάτια  για  την 

ανάπτυξη και τη χρησιμοποίηση της γνώσης. 

Η CKM είναι πρώτιστα μία διαδικασία που ενοποιεί τη τεχνολογία και τη φιλοσοφία 

της ΚΜ για να βοηθήσει την επιχείρηση να κατανοήσει τους πελάτες της, να τους 

εξυπηρετήσει και να μάθει από αυτούς (Gibbert et al, 2002). Οι επιχειρήσεις μπορεί 

να  εστιάσουν  σε  διαφορετικές  πτυχές  αυτής  της  διαδικασίας,  αλλά  πάντα  στη 

στρατηγική τους θα περιλαμβάνονται στρατηγικά και λειτουργικά στοιχεία.  

Η CKM είναι στρατηγικό, καθώς επισημαίνει και απαντά στις ερωτήσεις στις οποίες 

αναφερθήκαμε παραπάνω, με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει και να υποστηρίξει τη 

στρατηγική  της  επιχείρησης.  Επιπλέον,  είναι  λειτουργικό,  γιατί  πρέπει  να 

εφαρμόζεται  με  οικονομικό  και  πρακτικό  τρόπο  ώστε  να  υποστηρίξει  τους 

ανθρώπους, τις διαδικασίες και τους πελάτες που θα επωφεληθούν από τη βελτιωμένη 

πελατειακή γνώση. Η επίτευξη αυτών των στόχων, συνεπάγεται μία συστηματική νέα 

προσέγγιση, η οποία θα εκμαιεύει, θα επεξεργάζεται και θα διαμοιράζεται τη γνώση 

που αναφέρεται στους πελάτες, ενώ συχνά συνεπάγεται και τεχνολογία (ενώ σε ένα 

CRM σύστημα όχι πάντα) (Desouza και Awazu, 2004).           

Εν  ολίγοις:  H CKM δημιουργεί  νέους  τρόπους  και  διαδικασίες  διαμοίρασης  της 

γνώσης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους. Αποτελεί μία συνεχόμενη 

στρατηγική διαδικασία με την υποστήριξη της οποίας οι επιχειρήσεις βοηθούν τους 

πελάτες  τους  να  «μεταμορφωθούν»  από  παθητικούς  δέκτες  πληροφοριών  και 
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αποδέκτες προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς εταίρους γνώσης. Ενσωματώνει 

αρχές της ΚΜ και της CRM, αλλά κινείται αποφασιστικά πέρα από το πεδίο δράσης 

τους, σε ένα υψηλότερο επίπεδο συνεργατικής δημιουργίας αξίας και απόδοσης για 

την επιχείρηση.  Πιο συγκεκριμένα,  η λογική της  είναι  πως η επιχείρηση κερδίζει 

γνώση άμεσα από τους πελάτες της, όπως και ότι διαμοιράζεται και εξαπλώνει εκ 

νέου αυτή τη γνώση.  Αυτό που πρέπει  να γίνει  αντιληπτό,  είναι  πως η νέα αυτή 

φιλοσοφία κινείται τόσο μέσα στην επιχείρηση, όσο και στην επαφή της τελευταίας 

με τον πελάτη. Η CKM ψάχνει τη γνώση μέσα από τις εμπειρίες των πελατών και την 

ικανοποίηση τους από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης.  Είναι μία νέα 

φιλοσοφία στην οποία τα εργαλεία και οι διαδικασίες της διαχείρισης γνώσης (ΚΜ) 

εφαρμόζονται για την υποστήριξη και την ανταλλαγή πελατειακής γνώσης μέσα στην 

επιχείρηση και μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της και όπου η γνώση αυτή 

χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, για τη διατήρηση των 

πελατών και της κερδοφορία που προέρχεται από αυτούς.   
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6Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ CKM  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

Τα τελευταία χρόνια, πολλές εταιρίες έχουν αναμείξει τη διαχείριση των πελατειακών 

τους  σχέσεων  (CRM) με  τις  προσπάθειες  τους  για  υιοθέτηση αρχών  Διαχείρισης 

Γνώσης (ΚΜ), κατανοώντας (όπως αναφέραμε και σε προηγούμενα κεφάλαια) πως οι 

αρχές της διαχείρισης γνώσης παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των 

συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM συστημάτων). Στο κεφάλαιο 

αυτό παρουσιάζουμε δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν δύο έρευνες 

που πραγματοποιήθηκαν πάνω σε αυτό το αντικείμενο. 

Στόχος  και  των  δύο  είναι  να  εξηγήσουν  το  πώς  οι  αρχές  της  ΚΜ  μπορούν  να 

εφαρμοστούν με επιτυχία στη φιλοσοφία της CRM. Αυτή η προσέγγιση, βοηθάει τις 

επιχειρήσεις  να  βελτιώσουνε  τη  γνώση  (πληροφορίες)  που  κατέχουν  για  τις 

επιχειρηματικές  διεργασίες  τους,  που  σχετίζονται  άμεσα  με  τους  πελάτες  τους, 

βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό και τη συνολική τους απόδοση.  

Κάθε  μελέτη  περιλαμβάνει  και  την  ανάπτυξη  ενός  μοντέλου  διαχείρισης  της 

πελατειακής  γνώσης  (CKM)  που  το  ονομάζει  μοντέλο  CKM ή  μοντέλο  CRM 

προσανατολισμένο στη γνώση. Επιπλέον, σε κάθε μελέτη παρουσιάζονται και τρεις 

διαφορετικές  περιπτώσεις  εφαρμογής  της  αντίληψης  του  μοντέλου  μέσα σε  τρεις 

εταιρίες. 

Οι περιπτώσεις χρήσης των δύο μοντέλων που ακολουθούν έπειτα από την περιγραφή 

του καθενός, μπορούν να θεωρηθούν «καλές πρακτικές» που ενδυναμώνουν τις CRM 

πρωτοβουλίες,  χρησιμοποιώντας  τη  γνώση για,  από και  σχετικά με  τους  πελάτες. 

Μάλιστα, η μελέτη του δεύτερου μοντέλου οδήγησε και στον εντοπισμό σημείων που 

μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες κλειδιά για την επιτυχημένη εφαρμογή CKM 

δραστηριοτήτων. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας οργανωμένης προσέγγισης που έλαβε 
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υπόψη  της  τη  στρατηγική,  τις  διαδικασίες,  τα  συστήματα  και  τη  διοίκηση  και 

διαχείριση των αλλαγών στις επιχειρήσεις.   

      

Περιγραφή 1ου μοντέλου CKM 

Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τις στρατηγικές (διαδικασίες) που ακολουθεί η CRM 

φιλοσοφία και τις οποίες θα αναπτύξουμε στη συνέχεια (campaign management, lead 

management,  offer management,  contract management,  service management, 

complaint management),  συνδέοντας  τις  με  τις  τέσσερις  πτυχές  γνώσης  της  KM 

(περιεχόμενο,  ικανότητα,  συνεργασία  και  σύνθεση)  στις  οποίες  αναφερθήκαμε  σε 

προηγούμενο  κεφάλαιο.  Ενοποιώντας  λοιπόν  τις  φιλοσοφίες  της  CRΜ  και  ΚΜ, 

επιτυγχάνει να δημιουργήσει ένα πρόσφορο έδαφος για επικοινωνία και συνεργασία 

με τον πελάτη, με σκοπό την εκπλήρωση των επιθυμιών και των αναγκών του. Αυτό 

το  καταφέρνει  μέσα  από  την  επιλογή  κατάλληλων  καναλιών  επικοινωνίας  και 

αλληλεπίδρασης μαζί του, που επίσης αποτελούν συγκεκριμένο τμήμα της δομής του 

μοντέλου (interaction management και multi-channel management).

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο CKM διαδικασιών

Διαδικασίες  CRM:  Το  marketing,  οι  πωλήσεις  και  η  εξυπηρέτηση  των  πελατών 

αποτελούν πρωταρχικές επιχειρησιακές λειτουργίες (Porter και  Millar, 1985). Αυτές 

οι  διαδικασίες χαρακτηρίζονται από το βαθμό αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με 

τον  πελάτη  και  από  την  ένταση  της  γνώσης.  Το  μοντέλο  που  πρόκειται  να 

περιγράψουμε  στη  συνέχεια  βασίζεται  ακριβώς  πάνω  σε  αυτές  τις  διαδικασίες, 

υποδιαιρώντας  τες  σε  έξι  μικρότερης  έκτασης  και  εμβέλειας.  Κάθε  διαδικασία 

αποτελεί μια ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. 

Κάποιοι  μελετητές,  βασιζόμενοι  σε  αυτές  τις  τρεις  πρωταρχικές  διαδικασίες  του 

Porter που  αναφέραμε  προηγουμένως,  οδηγήθηκαν  στη  ανάπτυξη  ενός  CKM 

μοντέλου που περιλαμβάνει τις εξής έξι επιχειρηματικές διεργασίες: 

• Διαχείριση Εκστρατείας Προώθησης - Campaign Management

• Διαχείριση (Διοίκηση) Ηγεσίας - Lead Management

• Διαχείριση Προσφορών - Offer Management

• Διαχείριση Συμβολαίων - Contract Management
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• Διαχείριση Εξυπηρέτησης - Service Management

• Διαχείριση Παραπόνων - Complaint Management

Πιο αναλυτικά:

• Διαχείριση  Εκστρατείας  Προώθησης  -  Campaign Management:  Είναι  η 

βασική διαδικασία του marketing, η οποία κάνει πραγματικότητα την ιδέα της 

πραγματικής  και  ουσιαστικής  επαφής  με  τον  πελάτη.  Ασχολείται  με  τον 

σχεδιασμό,  την  πραγματοποίηση,  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων προώθησης προς τους πελάτες της  επιχείρησης.  Ο στόχος 

αυτής της μορφής διοίκησης είναι η δημιουργία αξιόλογων ευκαιριών που θα 

αποτελέσουν τη βάση της διοίκησης της ηγεσίας (lead management).
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Σχήμα 5:Μοντέλο   CKM   διαδικασιών  
(  Πηγή  :   Bueren, A., Schierholz, R., Kolbe M.L. & Brenner W. “ Improning performance of customer –   

processes witn knowledge management), Business Process Management Journal, Vol.11, No.5, 2005.

• Διαχείριση (Διοίκηση) Ηγεσίας -  Lead Management: Είναι η εδραίωση των 

επαφών με τους αναμενόμενους πελάτες της επιχείρησης. Ο στόχος είναι να 

παρέχει  προς  το  προσωπικό  των  πωλήσεων  της  επιχείρησης  μία  λίστα 

αξιόλογων  προσφορών  για  τους  πελάτες  της  επιχείρησης  που  θα 

χρησιμοποιηθούν από τη διαχείριση προσφορών (offer management).

• Διαχείριση  Προσφορών  -  Offer Management:  Είναι  η  βασική  διαδικασία 

πωλήσεων,  στόχος  της  οποίας  είναι  η  προσφορά  εξατομικευμένων  και 

ανταποκρινόμενων στις ανάγκες των καταναλωτών προσφορών. 

• Διαχείριση Συμβολαίων -  Contract Management:  Είναι  η δημιουργία και  η 

διατήρηση  συμβολαίων  προσφοράς  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Επομένως, 

γίνεται  κατανοητό  ότι  υποστηρίζει  τη  διαχείριση  προσφορών  (offer 

management) που αναφερθήκαμε προηγουμένως.  

• Διαχείριση  Εξυπηρέτησης  -  Service Management:  Είναι  ο  σχεδιασμός,  η 

πραγματοποίηση και ο έλεγχος των μεθόδων εξυπηρέτησης των πελατών της 

επιχείρησης.  Η  εξυπηρέτηση  αποτελεί  άυλο  προϊόν  της  επιχείρησης  που 

γεννιέται  μέσα  από  την  άμεση  επαφή  με  της  με  τους  πελάτες  της.  Για 

παράδειγμα,  εξυπηρέτηση  αποτελεί  η  συντήρηση  και  η  επισκευή  ενός 

προϊόντος μετά την πώληση του.   

• Διαχείριση  Παραπόνων  -  Complaint Management:  Είναι  η  διαχείριση  των 

παραπόνων των πελατών της επιχείρησης για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα ή 

υπηρεσίες.  Ο στόχος εδώ είναι η βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών 

βραχυπρόθεσμα επισημαίνοντας άμεσα τα προβλήματα που οδηγούν σε αυτά 

τα παράπονα και σχεδιάζοντας μία συνεχή διαδικασία βελτιστοποίησης των 

υπηρεσιών και των προϊόντων.  

Οι έξι αυτές επιχειρηματικές διαδικασίες που περιγράψαμε παραπάνω, προσφέρουν 

πολύτιμα  δεδομένα  και  πληροφορίες  σχετικά  με  το  τι  μπορεί  να  θέλει  ή  να  έχει 

ανάγκη ο πελάτης. 
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Στη συνέχεια για να καλύψει και το επίπεδο της επικοινωνίας του πελάτη με την 

επιχείρηση, το μοντέλο των  CKM επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εισάγει ακόμη 

δύο διαδικασίες αλληλεπίδρασης μαζί του:

• Διαχείριση αλληλεπίδρασης (Interaction Management): Είναι ο σχεδιασμός 

και η επιλογή των καναλιών επικοινωνίας του πελάτη με την επιχείρηση. Ο 

στόχος εδώ είναι η αύξηση της ποιότητας και της αξίας της αλληλεπίδρασης 

επιχείρησης και πελάτη και την ίδια στιγμή, μείωση του κόστους της μεταξύ 

τους επικοινωνίας επιλέγοντας πιο οικονομικά κανάλια επικοινωνίας.

• Στενά  συνδεδεμένο  με  τη  διαχείριση  αλληλεπίδρασης  (Interaction 

Management),  είναι  η  διαχείριση  των  καναλιών  επικοινωνίας  (Channel 

Management) που επισημαίνει την πρόκληση διευθέτησης και συγχρονισμού 

των διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας  (Coughlan et al,  2001).  Κύριοι 

στόχοι εδώ είναι ο καθορισμός της οργανωσιακής ευθύνης για κάθε κανάλι 

επικοινωνίας,  η  αποφυγή  συγκρούσεων  μεταξύ  των  καναλιών  και  η 

διαβεβαίωση συνεχής ροής της γνώσης κατά μήκος αυτών των καναλιών.   

Ενοποιώντας τη   CRM   και ΚΜ στο   CKM   μοντέλο  : Για να πετύχουν το στόχο τους, να 

παρέχουν δηλαδή προς τους πελάτες τους τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητούν, 

οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  εστιάσουνε  σε  τρία  είδη  γνώσης  (τα  περιγράψαμε 

αναλυτικά  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο)  που  πρέπει  να  λαμβάνουν  υπόψη  τους  οι 

διαδικασίες CRM που περιγράψαμε ανωτέρω (Osterle, 2001). 

• Πρέπει  να  κατανοήσουνε  τις  απαιτήσεις  των  πελατών  τους,  ώστε  να 

μπορέσουν να ανταποκριθούνε σε αυτές.  Αυτό αναφέρεται  και  ως «γνώση 

σχετικά με τους πελάτες τους».

• Πρέπει να κατανοήσουνε τις πληροφορίες που συλλέγει η επιχείρηση από την 

αλληλεπίδραση της με τον πελάτη, γνωστό και ως «γνώση για τους πελάτες».

• Τέλος, πρέπει να κατανοήσουνε τη «γνώση από τους πελάτες», δηλαδή τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν από τους πελάτες τους, για να τις βοηθήσει να 

βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παίρνουνε από αυτούς. 

Επιπλέον,  για  να  θεωρηθεί  ότι  αποτελεί  μια  πιο  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  της 

πελατειακής γνώσης, το CKM μοντέλο περιλαμβάνει και τα τέσσερα στάδια (πτυχές) 

της Διαχείρισης Γνώσης στα οποία αναφερθήκαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτά 
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είναι:  1)  το περιεχόμενο, 2)  η ικανότητα, 3)  η συνεργασία και  4) η  σύνθεση.  Το 

περιεχόμενο αναφέρεται σε εκείνο το στάδιο όπου η γνώση πρέπει να επιλεχθεί από 

τους ειδικούς της επιχείρησης και να κωδικοποιηθεί. Η ικανότητα αναφέρεται στην 

ικανότητα  του  προσωπικού  της  επιχείρησης  να  κατανοήσει  ποια  γνώση  του 

χρειάζεται από αυτή που έχει κωδικοποιηθεί  και να τη χρησιμοποιήσει σε εκείνες τις 

επιχειρηματικές  συναλλαγές  με  τους  πελάτες  που  είναι  αναγκαία.  Η  συνεργασία 

αναφέρεται σε εκείνη τη γνώση που χρησιμοποιείται από ομάδες υπαλλήλων, όπως 

στην περίπτωση ομάδων υλοποίησης έργου της επιχείρησης και  εστιάζει  στο πως 

μπορεί  αυτός  ο  τύπος  της  γνώσης να υποστηριχθεί.  Η σύνθεση χαρακτηρίζει  την 

ενσωμάτωση και την οικονομική διάχυση της γνώσης μέσα στην επιχείρηση. Πηγές 

πληροφοριών, όπως είναι τα γλωσσάρια ή οι αποθήκες μετα - πληροφοριών βοηθούν 

τους χρήστες στην προσπάθεια τους να εντοπίσουν τις πληροφορίες που επιθυμούν. 

Αυτές οι τέσσερις πτυχές της ΚΜ, μέσα από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, 

υποστηρίζουν της έξι  διαδικασίες  CRM στις  οποίες αναφερθήκαμε.  Αυτό,  απαιτεί 

ορισμένες  φορές  και  υποστηρικτικές  διαδικασίες,  όπως  είναι  η  διαχείριση 

περιεχομένου  και  η  επάρκεια  πληροφοριών,  σε  ένα  κύκλο  ζωής.  Οι  πτυχές  της 

συνεργασίας και της σύνθεσης παρέχουν μια δομή που υποστηρίζει την ενσωμάτωση 

της γνώσης στις επιχειρηματικές διεργασίες, μέσα από πληροφοριακά συστήματα. Η 

πτυχή περιεχόμενο συνήθως απαιτεί τη χρήση της διαχείρισης περιεχομένου (content 

management)  και  λαμβάνει  χώρα  μέσα  από  τη  χρήση  συστημάτων  διαχείρισης 

έγγραφου  υλικού.  Η  πτυχή  ικανότητα  κάνει  χρήση  έξυπνων  καταλόγων  της 

διαχείρισης ικανοτήτων (skill management) και συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. 

Τα  μηνύματα  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  τα  εργαλεία  ομαδικής 

πληροφόρησης και τα συστήματα άμεσων μηνυμάτων είναι μερικά από τα συστήματα 

που  χρησιμοποιεί  η  πτυχή  της  συνεργασίας.  Τέλος,  η  σύνθεση,  που  ασχολείται 

κυρίως  με  την  έρευνα  και  την  πλοήγηση,  χρησιμοποιεί  συστήματα  όπως  είναι  η 

εξόρυξη δεδομένων, χάρτες γνώσης κ.α.   

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, παρουσιάζονται τρία case studies που δίνουν φως στο 

πώς μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση μιας επιχείρησης αποδεχόμενη τις αρχές και τις 

διαδικασίες της CKM, εφαρμόζοντας παράλληλα και το μοντέλο που περιγράψαμε.    

1ο παράδειγμα
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Υποστήριξη  της  γνώσης  ενός  κέντρου  εξυπηρέτησης  πελατών  (customer 

communication center - CCC) μιας τράπεζας . 

Το  παράδειγμα  αναφέρεται  σε  μία  μεγάλη  τράπεζα  της  κεντρικής  Ευρώπης  και 

φανερώνει  τον  σημαντικό  ρόλο  που  διαδραματίζει  η  γνώση  στις  διαδικασίες  της 

CRM που περιγράψαμε ανωτέρω στο μοντέλο μας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται 

στη μεγάλη σημασία που έχουν οι πτυχές περιεχόμενο και σύνθεση στη διαχείριση 

της εξυπηρέτησης (service management) της φιλοσοφίας CRM. Η υπόθεση εστιάζει 

σε  ένα  σημαντικό  στοιχείο  του  μοντέρνου  service management,  το  κέντρο 

εξυπηρέτησης του πελάτη (customer communication center - CCC), το οποίο ενοποιεί 

τα κανάλια επικοινωνίας τηλέφωνο, fax και e-mail για να εξυπηρετήσει τους πελάτες 

μέσω πολλαπλών καναλιών.  

Σε αυτή την περίπτωση, το CCC εξυπηρετεί τόσο τους υπαλλήλους της τράπεζας, όσο 

και τους πελάτες της. Αποτελείται από 120 υπαλλήλους που προσφέρουν υποστήριξη 

σε  δύο  επίπεδα,  σύμφωνα  με  τη  γνώση  και  την  εμπειρία,  για  την  επίλυση 

προβλημάτων σχετικά με μία μεγάλη ποικιλία σύνθετων θεμάτων που αφορούν τα 

περίπλοκα χρηματιστηριακά προϊόντα της τράπεζας.

CKM προκλήσεις: Για να επισημάνουν τις ανάγκες των πελατών τους, οι υπάλληλοι 

του  CCC χρησιμοποιούν διαφορετικά πληροφοριακά κανάλια, παρεχόμενα από μία 

εσωτερική μονάδα που ονομάζεται «πληροφοριακή υποστήριξη». Από τη μία πλευρά, 

το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών διαχέονταν μέσω  e-mail.  Ενώ αυτό ήταν 

δυνατό, χωρίς επιπλέον επενδύσεις στην τεχνολογική υποδομή, κάθε υπάλληλος του 

CCC έπρεπε να οργανώσει τα περιεχόμενα του προσωπικά και οι νέοι υπάλληλοι δεν 

είχαν πρόσβαση σε παλαιές πληροφορίες. Επιπλέον, ο ιστοχώρος γνώσης που είχε 

δημιουργηθεί,  ακολουθούσε  μια  βασική  τεχνολογία  δικτύου  (web)  η  οποία 

προσέφερε  την  ίδια  πληροφόρηση  με  ένα  e-mail,  με  μεγάλη  χρονοκαθυστέρηση. 

Καθώς όμως η ποσότητα των πληροφοριών αυξάνονταν, η δομή αυτή δεν μπορούσε 

να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιχείρησης, των υπαλλήλων και των 

πελατών της. Και καθώς η κατάσταση αυτή συνεχίζονταν, οι υπάλληλοι του  CCC 

προτιμούσαν να χρησιμοποιούν τον κατάλογο των e-mail του για να ανατρέξουν σε 

κάποια χρήσιμη πληροφορία και όχι την κεντρική πλατφόρμα (ιστοχώρο) της γνώσης. 

Επιπλέον, η παρούσα κατάσταση δημιουργούσε σημαντικά κόστη για τη δημιουργία 
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και  τη  δημοσίευση  των  πληροφοριών  που  συγκέντρωνε  η  επιχείρηση  στην 

πλατφόρμα της, καθώς και για την συντήρηση της. 

Σχετικές πτυχές της γνώσης: Όπως αναφέραμε, οι σχετικές πτυχές της γνώσης που θα 

μας απασχολήσουν σε αυτή την περίπτωση είναι το περιεχόμενο των πληροφοριών 

και η σύνθεσή τους. Κεντρικό σημείο, είναι η μετάδοση προς τους υπαλλήλους του 

CCC πληροφοριών και  γνώσης για  τους πελάτες,  που θα είναι  ξεκάθαρες  και  θα 

μεταφέρονται εύκολα. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιούνταν ως τότε δεν ήταν ικανή 

να ανταποκριθεί σε αυτά. 

Η  μεγάλη  πρόκληση,  που  αφορούσε  το  περιεχόμενο  των  πληροφοριών  που 

συγκέντρωνε στα χέρια της η επιχείρηση, απαιτούσε πολύ χρόνο για την μεταφορά 

των  πληροφοριών  από  την  παλιά  πλατφόρμα  γνώσης  της  στον  νέο,  σύγχρονο 

ιστοχώρο της επιχείρησης. 

Για να ξεπεράσει τις προκλήσεις, η τράπεζα επέλεξε ένα νέο σύστημα διαχείρισης του 

περιεχομένου  (content management system).  Το  νέο  αυτό  σύστημα  μπορούσε  να 

ανταποκριθεί  με  αποτελεσματικότητα  τόσο  στη  διαχείριση  του  περιεχομένου  των 

πληροφοριών  που  χρειαζότανε  οι  υπάλληλοι  του  CCC,  όσο  και  στη  μείωση  του 

χρόνου μεταφοράς των πληροφοριών και προσπέλασης τους με σκοπό την επιλογή 

των καταλληλότερων.

Αποτελέσματα: Βασισμένη στην υιοθέτηση του νέου και σύγχρονου συστήματος, η 

διάχυση της γνώσης μέσα στην επιχείρηση βελτιώθηκε πάρα πολύ. Η νέα αυτή δομή 

κατάφερε να βοηθήσει πάρα πολύ το έργο των υπαλλήλων του CCC. Συγκεκριμένα, 

τους  βοήθησε  να  παρέχουν  γρηγορότερη  πληροφόρηση  και  απαντήσεις  υψηλής 

ποιότητας. Κερδίζοντας χρόνο, οι πελάτες εξυπηρετούνταν ταχύτατα και κάθε ένας 

υπάλληλος  μπορούσε  πλέον,  να  εξυπηρετήσει  περισσότερο  κόσμο.  Επιπλέον,  το 

κόστος και ο χρόνος συντήρησης της νέας πλατφόρμας μειώθηκε. Τέλος, το γεγονός 

ότι τώρα πια οι υπάλληλοι του CCC μπορούν να εστιάσουν μόνο σε μία πηγή για να 

αναζητήσουν την  πληροφορία που  τους  ενδιαφέρει  μειώνει  τη  δυσλειτουργία  του 

συστήματος που προκαλούνταν από τα πολλά e-mail που στέλνονταν συνεχώς για την 

επίλυση προβλημάτων.
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2ο παράδειγμα

Η διαχείριση ικανοτήτων (skill management), ως ένα εργαλείο διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων προσανατολισμένο προς τον πελάτη, σε μία ασφαλιστική εταιρία. 

Η  επόμενη  περίπτωση  αναφέρεται  σε  μία  ευρωπαϊκή  ασφαλιστική  εταιρία. 

Παρουσιάζει την επίδραση που έχει η πτυχή ικανότητα (competence) της ΚΜ σε όλες 

τις  CRM διαδικασίες.  Εστιάζει  στη  διαχείριση  ικανοτήτων  (skill management), 

θεωρώντας  την  ως  ένα  μέσο  υποστήριξης  των  πελατειακών  σχέσεων,  το  οποίο 

βελτιώνει  την  ικανότητα  της  επιχείρησης να αντιδράσει  γρήγορα σε  αλλαγές  που 

διαμορφώνονται μέσα στην αγορά, να διαχειριστεί και να βελτιώσει το σύνολο των 

ικανοτήτων της.

CKM προκλήσεις:  Οι  πελάτες  αυτής  της  εταιρίας  απαιτούν  εξατομικευμένες  και 

οικονομικές ασφάλειες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους όπως είναι φυσικό. 

Επομένως, το προσωπικό της θα πρέπει να είναι οργανωμένο σύμφωνα με την αγορά, 

τις  πωλήσεις  και  τις  υπηρεσίες  της  επιχείρησης  και  να  έχει  οργανώσει  με  τέτοιο 

τρόπο το  σύνολο των πληροφοριών για  τους  πελάτες  του (γνώση)  ώστε να είναι 

κατανοητό  και  εύκολα  προσβάσιμο.  Χωρίς  όμως  ένα  εργαλείο  διαχείρισης  της 

αποκτούμενης  γνώσης  και  των  ικανοτήτων  της  επιχείρησης,  η  εταιρία  μπορεί  να 

υποφέρει από την έλλειψη τους, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 

επιχειρηματική της λειτουργία και απόδοση. 

Σχετικές πτυχές της γνώσης: Η περίπτωση αυτής της ασφαλιστικής  εταιρίας εστιάζει 

στην πτυχή της ικανότητας της, δηλαδή της δεξιότητας του προσωπικού της εταιρίας 

να  εστιάσει  στη  γνώση  που  απαιτείται  από  την  επιχείρηση  για  τη  βελτίωση των 

πελατειακών  της  σχέσεων.  Το  σχέδιο  της  είναι  να  εγκαταστήσει  ένα  ΙΤ 

πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίξει τη διαχείριση των ικανοτήτων και θα 

δημιουργήσει διαφάνεια μέσα στον οργανισμό, ώστε να είναι κατανοητό κάθε στιγμή 

που βρίσκεται η γνώση που χρειάζεται κάθε υπάλληλος. Οι κύριες υπηρεσίες που θα 

προσφέρει  το νέο  σύστημα προέρχονται  από τις  απαιτήσεις  του προσωπικού της. 

Αυτές σκιαγραφούν το προφίλ των ικανοτήτων του κάθε υπαλλήλου ώστε να τον 

τοποθετήσουν στην κατάλληλη θέση μέσα στην εταιρία. Συγχρόνως, τα προφίλ των 

υπαλλήλων θα χρησιμοποιηθούν και για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης 

τους,  ώστε  να  αποκτήσουν  νέες  δεξιότητες  και  ικανότητες  για  το  καλό  της 

επιχείρησης.  
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Για  την  ανάπτυξη  του  προφίλ  ικανοτήτων,  χρησιμοποιήθηκε  ένα  «δέντρο 

ικανοτήτων»  το  οποίο  περιλάμβανε  επαγγελματικές  ικανότητες  όπως  επίσης  και 

πληροφορίες  σχετικά  με  εκπαίδευση,  γλώσσες  και  εμπειρία.  Η  αναγνώριση  των 

κρίσιμων  ικανοτήτων  για  την  επιτυχία  και  την  πρόοδο  της  επιχείρησης 

προσδιορίστηκε  με  κριτήρια  όπως  είναι  η  σχετικότητα  με  τους  στόχους  της 

επιχείρησης, το πόσο σπάνιες είναι, ποια είναι η ευστάθεια τους κ.α. 

Αποτελέσματα:  Το  νέο  σύστημα  ικανοτήτων  που  εγκαταστάθηκε  στην  εταιρία 

βοήθησε τα διευθυντικά της στελέχη και το προσωπικό του τμήματος ανθρωπίνων 

πόρων  να  σχεδιάσουν  αποτελεσματικά  μετρικά  εκπαίδευσης  για  κάθε  ένα 

εργαζόμενο. Σε εταιρικό επίπεδο, ο πολλαπλασιασμός των πληροφοριών σχετικά με 

τις εργασιακές ικανότητες του προσωπικού μείωσε το χάσμα ανάμεσα στο σύνολο 

των απαιτούμενων και των υπαρχόντων δεξιοτήτων του, μέσα από νέα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια και μέτρα πρόσληψης. 

3ο παράδειγμα

Διεθνή συνεργασία σε μία ασφαλιστική εταιρία

Η  τρίτη  περίπτωση  αναφέρεται  σε  μια  ασφαλιστική  εταιρία  που  είναι  γνωστή 

παγκοσμίως. Η εταιρία αυτή έχει μεγάλη ανάπτυξη, κυρίως μέσω εξαγορών. Λόγω 

αυτής  της  ανάπτυξης,  στον  τομέα των ασφαλιστικών προϊόντων,  παρουσιάζει  μια 

μεγάλη αφθονία πληροφοριακών συστημάτων για να διαχειρίζεται τα συμβόλαια που 

υπογράφει  με  κάθε  πελάτη  της.  Για  να  μπορέσει  να  εξασφαλίσει  μια  πιο 

αποτελεσματική διαχείριση των συμβολαίων αυτών, κυρίως για εκείνα που ακόμα 

τρέχουν αλλά δεν προσφέρονται πλέον σε νέους πελάτες (closed blocks), η εταιρία 

αποφάσισε να τυποποιήσει τις διαδικασίες και τα συστήματα που χρησιμοποιεί  σε 

παγκόσμιο επίπεδο όσο το δυνατό πιο σύντομα. 

Επομένως, η περίπτωση αυτή της ασφαλιστικής, εστιάζει στη διαδικασία του  CRM 

που  αφορά  τη  διαχείριση  συμβολαίων  και  τις  πτυχές  της  ΚΜ  που  αφορούν  τη 

συνεργασία, τη σύνθεση και το περιεχόμενο. 
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CKM προκλήσεις:  Για  να  τυποποιήσει  τη  διαχείριση  αυτού  του  τύπου  των 

συμβολαίων (closed blocks projects),  η εταιρία ξεκίνησε πρωτοβουλίες σε όλα τα 

παραρτήματα της παγκοσμίως. Οι ομάδες έργου περιλάμβαναν άτομα που ήταν μέλη 

της παγκόσμιας ομάδας πρωτοβουλίας αυτού του νέου έργου καθώς και ειδικούς που 

θα  αναλάμβαναν  τον  επανασχεδιασμό  των  πληροφοριακών  συστημάτων  που  θα 

χρησιμοποιούνταν στη διεκπεραίωση των συμβολαίων. Σαν αποτέλεσμα όλων των 

παραπάνω, είχαν σχηματιστεί παγκοσμίως πολλές ομάδες έργου που ασχολούνται με 

το ίδιο θέμα και επομένως είχαν κοινά στοιχεία. Για την επικοινωνία ανάμεσα σε 

αυτές  τις  ομάδες  χρησιμοποιούνταν  πολύ  τα  μηνύματα  μέσω  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου  (e –  mails).  Μάλιστα,  σε  πολλές  χώρες  υπήρχε  και  πρόσβαση  σε 

fileserver, όπου αποθηκεύονταν όλες οι πληροφορίες που ήταν σχετικές με το έργο 

και προέκυπταν στα παραρτήματα της χώρας. 

Ωστόσο, η επικοινωνία και η ανταλλαγή γνώσης μέσα από αυτές τις διαδικασίες δεν 

ήταν ικανοποιητική. Ως αποτέλεσμα της χρήσης των e – mails, οι ομάδες έργου ποτέ 

δεν  ήταν  σίγουρες  αν  είχαν  στην  οθόνη  τους  την  πιο  πρόσφατη  έκδοση  μιας 

πληροφορίας (ενός αρχείου). Επιπλέον, ο  fileserver δεν ήταν προσβάσιμος διεθνώς 

και η επικοινωνία μέσω e – mail δυσκόλευε την κεντρική ομάδα ελέγχου του έργου 

στην προσπάθεια της να ελέγξει την πορεία και την εξέλιξη του. 

Σχετικές πτυχές γνώσης: Για να διευκολύνει τη διάχυση της γνώσης κατά μήκος των 

διαφορετικών  ομάδων  του  έργου,  η  ασφαλιστική  εταιρία  ανέπτυξε  μία  νέα  πύλη 

γνώσης  βασιζόμενη  σε  ένα  προϊόν  λογισμικού.  Η  πύλη  αυτή  είναι  προσβάσιμη 

παγκοσμίως και αυξάνει τη διάχυση της γνώσης κατά μήκος όλων των ομάδων του 

έργου. 

Πιο συγκεκριμένα, η πύλη περιλαμβάνει στοιχεία από τρεις πτυχές της ΚΜ με την 

σύνθεση  να  είναι  η  πιο  σημαντική.  Παρουσιάζει  μια  τυποποιημένη  και 

προσανατολισμένη  προς  τις  διαδικασίες  δομή  πλοήγησης  που  στηρίζεται  σε  μια 

πλατφόρμα παγκόσμιου δικτύου. Έτσι χρησιμοποιείται από όλες τις ομάδες έργου σε 

όλο τον κόσμο. Συγχρόνως χρησιμοποιεί  και κοινή ορολογία.  Εκτός από τη δομή 

πλοήγησης,  μια  κατανοητή  διαδικασία  επιτρέπει  την  ανάκτηση  παλαιότερων 

σχετικών πληροφοριών, έτσι ώστε οι ομάδες έργου να έχουν πάντα στη διάθεση τους 

τις πληροφορίες που χρειάζονται. 
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Όσον  αφορά  το  περιεχόμενο,  τα  δεδομένα  είναι  πλέον  διαθέσιμα  μέσα  από  μια 

πλατφόρμα  στο  διαδίκτυο.  Τέλος,  όσον  αφορά  τη  συνεργασία,  βοηθά  τις  ομάδες 

έργου να αποθηκεύσουν και να ανακτήσουν έγγραφα καθώς επίσης και να δουλέψουν 

χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό από κοινού. 

Αποτελέσματα:  Ο  πρωταρχικός  στόχος  ήτανε  η  διάχυση  της  γνώσης  για  τη 

συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Καθώς όλες οι ομάδες θα τοποθετήσουν τα έργα 

τους μέσα στην πύλη, αυτά θα μπορέσουν να αναλυθούν και να συγκριθούν. Με τον 

τρόπο αυτό, πολλά από τα προβλήματα που ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν από 

το έργο μιας ομάδας, μπορούν πλέον να εντοπισθούν και να λυθούν εγκαίρως. Αυτό 

συμβαίνει καθώς είναι δυνατό η μία ομάδα να παραδειγματιστεί από τις επιλογές και 

τη  πορεία  μιας  άλλης,  στην  προσπάθεια  της  να  αντιμετωπίσει  κάποια  παρόμοια 

κατάσταση. 

Σε ατομικό επίπεδο, οι πληροφορίες πλέον τηρούνται κεντρικά. Σε αντίθεση με την 

αποστολή  e-mails, όλες οι ομάδες τώρα έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. 

Επομένως,  δεν  είναι  πιθανό  να  συναντήσουν  απαρχαιωμένες  εκδόσεις  αρχείων 

πληροφοριών αλλά ούτε και να υπερφορτώσουν το δικό τους δίκτυο με πληροφορίες 

που στέλνονται και ξαναστέλνονται. 

Όσον αφορά τη δομή, η πύλη έφερε ανακούφιση, καθώς δεν χρειάζεται πλέον κάθε 

έγγραφο – πληροφορία να σταλθεί σε κάθε ομάδα ή ακόμα χειρότερα σε κάθε μέλος 

της ομάδας. Μετά από ένα έτος χρησιμοποίησης της, περιλάμβανε πάνω από 10000 

αρχεία  πληροφοριών  και  εφαρμόστηκε  σε  21  προγράμματα  –  έργα  σε  9  χώρες 

παγκοσμίως.

Συνολική  ανάλυση  των  περιπτώσεων  –  απόδοση  με  τη  διαχείριση  της 

πελατειακής γνώσης. 

Η παρουσίαση των παραπάνω τριών περιπτώσεων σκοπό είχε να απεικονίσει  την 

επιτυχή  εφαρμογή  του  μοντέλου  διαδικασιών  CKM σε  διαφορετικές  επιχειρήσεις 

όσον αφορά το λειτουργικό τους περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίστηκαν 

σημαντικές πελατειακές διαδικασίες, επιλέχθηκαν εργαλεία ΚΜ που ταιριάζουν σε 
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αυτές  σύμφωνα  με  το  μοντέλο  και  μετά  εφαρμόστηκαν.  Όλα  αυτά  οδήγησαν  σε 

σημαντική βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων, επιφέροντας υψηλότερα κέρδη 

και χαμηλότερο κόστος. Το σχήμα 6 μας δείχνει ποιες περιοχές του CKM μοντέλου 

ενεργοποιήθηκαν με βάση τις παραπάνω περιπτώσεις. 

Η πρώτη περίπτωση αναγνωρίζει τη δημιουργία του περιεχομένου και την διάχυση 

της  γνώσης  ως  σημαντικούς  παράγοντες  για  το  CCC και  τη  διαχείριση  των 

υπηρεσιών.  Το  μοντέλο  διαδικασιών  CKM  προτείνει  τα  συστήματα  διαχείρισης 

περιεχομένου  με  μία  εύκολα  συντηρήσιμη  δομή  και  λειτουργικότητα,  ως  ικανά 

εργαλεία της ΚΜ.        

Σχήμα 6: Συνταίριασμα των περιπτώσεων στο μοντέλο διαδικασιών   CKM  
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(  Πηγή  :   Bueren, A., Schierholz, R., Kolbe M.L. & Brenner W. “ Improning performance of customer –   

processes witn knowledge management), Business Process Management Journal, Vol.11, No.5, 2005

Με τα νέα αυτά συστήματα, η διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων εξυπηρέτησης και 

η ποιότητα της εξυπηρέτησης αυτής βελτιώνονται και η μεταφορά της γνώσης για τον 

πελάτη  αυξάνεται,  καταλήγοντας  στην  υψηλότερη  ικανοποίηση  του  και  σε 

υψηλότερα  κέρδη.  Επιπλέον,  η  καλύτερη  διαχείριση  του  περιεχομένου  οδηγεί  σε 

λιγότερα κόστη. 

Η δεύτερη υπόθεση αναγνωρίζει τη διαχείριση των ικανοτήτων, τον σχεδιασμό και 

την επιλογή προσωπικού για την επιχείρηση, ως τα πιο σημαντικά στοιχεία. Το CKM 

μοντέλο  διαδικασιών  προτείνει  τα  συστήματα  διαχείρισης  ικανοτήτων  και  τις 

υποδείξεις των ειδικών, ως κατάλληλα εργαλεία ΚΜ για τα παραπάνω στοιχεία. 

Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει πώς ένα σύστημα διαχείρισης ικανοτήτων επιτρέπει 

την  αρχειοθέτηση  των  ικανοτήτων  των  εργαζομένων  σύμφωνα  με  το  «εταιρικό 

δέντρο  ικανοτήτων»  που  έχει  δημιουργήσει.  Η  διαδικασία  αυτή  οδηγεί  στην 

εξασφάλιση διαφάνειας ανάμεσα στα απαιτούμενα και τα υπάρχοντα προσόντα του 

κάθε εργαζόμενου. Επομένως, η επανατοποθέτηση πιο έμπειρων εργαζομένων στις 

κατάλληλες θέσεις θα οδηγήσει σε καλύτερες και γρηγορότερες υπηρεσίες προς τους 

καταναλωτές.  Τέλος  όλα  τα  παραπάνω  θα  οδηγήσουν  σε  υψηλότερα  κέρδη  και 

χαμηλότερα κόστη. 

Η τρίτη περίπτωση εστιάζει στην υποστήριξη της επικοινωνίας και τη διαχείριση της, 

στην ανακάλυψη και την πλοήγηση της γνώσης ως στοιχεία του CKM. Το μοντέλο 

προτείνει  πύλες και ομάδες συζητήσεων ως κατάλληλα εργαλεία ΚΜ γι’  αυτά τα 

στοιχεία. 

Η  ασφαλιστική  εταιρία  χρησιμοποίησε  μια  παγκόσμια  πύλη  επικοινωνίας  για  τη 

διεθνή  συνεργασία  των  μελών  της  εταιρίας  που  ανήκαν  σε  διαφορετικές  ομάδες 

υλοποίησης του έργου. Αυτό οδήγησε σε πιο κατάλληλη διαχείριση του έργου και σε 

χαμηλότερα κόστη εφαρμογής της τυποποιημένης διαχείρισης των συμβολαίων. Με 

τη σειρά της η διαχείριση των συμβολαίων έγινε πιο αποτελεσματική εξαιτίας αυτής 

της  τυποποίησης,  βοηθώντας  την  ασφαλιστική  να  κερδίσει  σε  χρήματα,  από  τη 

διαχείριση των πελατών και των συμβολαίων τους. 
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Γενικά,  όλες  οι  περιπτώσεις  δείχνουν  πως  το  προτεινόμενο  μοντέλο  διαδικασιών 

CKM χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τις δυνατότητες της ΚΜ στην υποστήριξη 

των επιχειρηματικών διαδικασιών που προσανατολίζονται προς τον πελάτη στο πεδίο 

της  CRM. Έτσι, οι τρεις αυτές περιπτώσεις δείχνουν πως το προτεινόμενο μοντέλο 

αποτελεί ένα έγκυρο προσχέδιο για το σχεδιασμό κατάλληλων  CKM διαδικασιών, 

παρέχοντας υποστήριξη στη γνώση.            

Περιγραφή 2ου μοντέλου CKM

Το  δεύτερο  μοντέλο  αναφέρεται  την  ανάπτυξη  ενός  πλαισίου  διαδικασιών  που 

περιγράφει εκείνες τις επιχειρηματικές διαδικασίες που είναι σχετικές με τις CRM και 

ΚΜ αρχές (σχήμα 7).  Πιο αναλυτικά, η δομή αυτή περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

επιχειρηματικές  διαδικασίες  που είναι  σχετικές  με  την  επιτυχημένη εφαρμογή της 

CRM μέσα στην επιχείρηση. Επιπλέον, η μελέτη του οδήγησε και στον εντοπισμό 

σημείων που μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες  κλειδιά για  την επιτυχημένη 

εφαρμογή  CKM δραστηριοτήτων.  Αυτό  επιτεύχθηκε  μέσω  μιας  οργανωμένης 

προσέγγισης που έλαβε υπόψη της τη στρατηγική, τις διαδικασίες, τα συστήματα και 

τη διοίκηση και διαχείριση των αλλαγών στις επιχειρήσεις.   

Σημαντικό χαρακτηριστικό του πλαισίου, είναι ότι προσαρμόζεται στις ανάγκες και 

τις επιθυμίες των πελατών της κάθε επιχείρησης. 

Σχήμα 7: Ένα πλαίσιο διαδικασιών για το   CRM     
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(  Πηγή  :   Salomann     H  . et al,   “Advancing CRM Initiatives with Knowledge Management” Journal of   

Information Science and Technology.  ,   (2006)  .  

Το μοντέλο, συνθέτουν τέσσερις τύποι διαδικασιών που περιγράφονται στη συνέχεια 

και έχουν άμεση σχέση με «τον κύκλο αγοράς του πελάτη»1, δηλαδή με τα βήματα 

συμπεριφοράς του πελάτη κατά την απόφαση αγοράς ενός προϊόντος. Πιο αναλυτικά:

CRM Διαδικασίες Εξυπηρέτησης (CRM Service Processes)

Αυτός  ο  τύπος  διαδικασιών  περιλαμβάνει  υποδιαδικασίες  που  έχουν  άμεση 

αλληλεπίδραση με τον πελάτη, σχεδιασμένες για πλήρη κάλυψη των επαφών μαζί 

του. Οι ακόλουθες διαδικασίες μπορούν να αναγνωρισθούν:

• Διαχείριση εκστρατείας προώθησης (Campaign management): Είναι η βασική 

διαδικασία  του  marketing που  βάζει  σε  εφαρμογή  τη  φιλοσοφία  του 

marketing των  σχέσεων.  Μπορεί  να  ορισθεί  ως  ο  σχεδιασμός,  η 

πραγματοποίηση  και  ο  έλεγχος  των  δραστηριοτήτων  του  marketing που 

απευθύνονται σε ήδη γνωστούς αποδέκτες (πελάτες) (Peppers, D. and Rogers, 

M.  1993).  Συχνά  οι  εκστρατείες  προώθησης  του  marketing είναι 

προσωποποιημένες ή στοχεύουν σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς μέσω 

διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε πως η 

διαδικασία της διαχείρισης εκστρατείας προώθησης καλύπτει το στάδιο της 

ανάγκης στον «κύκλο αγοράς του πελάτη».   

• Σκοπός της διαχείρισης των πωλήσεων (Sale management) είναι να εντοπίσει, 

όσο  περισσότερο  γίνεται,  τις  ανάγκες  των  δυνητικών  αλλά  και  των 

υπαρχόντων πελατών, να συμβουλέψει τους πελάτες με εναλλακτικές λύσεις 

για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγνωρισμένων αναγκών τους, να τους 

παρέχει μια προσφορά και να υπογράψει μαζί τους κάποιο συμβόλαιο όσο πιο 

γρήγορα γίνεται. Η διαδικασία της διαχείριση των πωλήσεων εντοπίζεται στο 

στάδιο της ανάγκης, της εκτίμησης και της αγοράς στον «κύκλο αγοράς του 

πελάτη».  

• Η διαχείριση της εξυπηρέτησης (Service management) μπορεί να ορισθεί ως 

ο σχεδιασμός, η πραγματοποίηση και ο έλεγχος προσφερόμενων υπηρεσιών 

μετά  την  αγορά  ενός  προϊόντος.  Η  διαδικασία  αυτή  επικοινωνεί  με  τον 

1 Ο  κύκλος  αγοράς  του  πελάτη  περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα  στάδια:  ανάγκη  (need),  εκτίμηση 

(evaluation), αγορά προϊόντος (buying), χρήση (using) και διάθεση (disposal).
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«κύκλο  αγοράς  του  πελάτη»  στις  φάσεις  της  χρησιμοποίησης  και  της 

διάθεσης. 

• Η διαχείριση των παραπόνων (Complaint management) αναφέρεται στη μη 

ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών κατά μήκος των 

βημάτων συμπεριφοράς που ακολουθούν στον «κύκλο αγοράς του πελάτη», 

με  σκοπό  την  αγορά  κάποιου  προϊόντος.  Τέλος,  αναφέρεται  κυρίως  στο 

στάδιο της χρήσης του προϊόντος.

CRM Διαδικασίες Υποστήριξης (CRM Support Processes)

Αυτές, είναι διαδικασίες άμεσης αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες δεν είναι 

σχεδιασμένες για πλήρη κάλυψη του «κύκλου αγοράς» του, αλλά για την υποστήριξη 

της «περιοχής» της CRM. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζονται δύο διαδικασίες:

• Η  διαχείρισης  της  πίστης  (Loyalty management):  Επίσης  γνωστό  και  ως 

διαχείριση της διατήρησης του πελάτη. Μπορεί να ορισθεί ως ο σχεδιασμός, η 

πραγματοποίηση και ο έλεγχος των μέτρων που σκοπό έχουν τη βελτίωση της 

διάρκειας και της πυκνότητας των σχέσεων με τους πελάτες. 

• Το  κεντρικό  σημείο  της  έρευνας  της  αγοράς  (Market research)  είναι  ο 

συστηματικός σχεδιασμός, η επιλογή, η ανάλυση και η αναφορά δεδομένων 

και αποτελεσμάτων σχετικών με μια συγκεκριμένη κατάσταση που επικρατεί 

στην αγορά (Kotler, P. 2003). 

CRM Διαδικασίες Ανάλυσης (CRM Analysis Processes) 

Αυτές  οι  διαδικασίες  ενοποιούν και  αναλύουν τη γνώση που συγκεντρώνεται  και 

αναλύεται  από  άλλες  CRM λειτουργίες.  Τα  αποτελέσματα  αυτής  της  ανάλυσης 

παραδίδονται σε άλλες CRM διαδικασίες για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα 

τους.

• Η βαθμολογία των πελατών (Customer scoring)  σκοπό έχει  τη  δημιουργία 

ενός  καταλόγου  υπαρχόντων  πελατών  στους  οποίους  μπορούν  να 

προσφερθούν  συγκεκριμένα  προϊόντα  και  υπηρεσίες.  Οι  στόχοι  είναι  η 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρουσιάζονται, η μείωση του κόστους 

επικοινωνίας μαζί τους και η αύξηση της ικανοποίησης τους.
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• Η  εικόνα  του  πελάτη  (Customer profiling)  αναφέρεται  στην  ανάλυση  της 

διαθέσιμης γνώσης σχετικά με τους πελάτες με σκοπό να κατατάξει και να 

χαρακτηρίσει  κάθε  έναν  τους  ξεχωριστά.  Σε  αντίθεση  με  την  εικόνα  του 

πελάτη, η τμηματοποίηση των πελατών (Customer segmentation) ασχολείται 

με την ομαδοποίηση πελατών που παρουσιάζουν όμοια χαρακτηριστικά, που 

έχουν παρόμοιες ανάγκες και απαιτήσεις (Kotler, P. 2003). 

• Η  ανατροφοδότηση  (Feedback)  και  η  διαχείρισης  γνώσης  (knowledge 

management) είναι υπεύθυνες για τη συλλογή και την ανάλυση γνώσης από 

τους πελάτες, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των προϊόντων 

και των υπηρεσιών.   

CRM  Διαδικασίες Διαχείρισης (CRM Management Processes)

Αυτές  οι  διαδικασίες  περιλαμβάνουν  όλες  τις  επιχειρησιακές  διεργασίες  για  τον 

σχεδιασμό,  τον  έλεγχο  και  την  ανάπτυξη  CRM διαδικασιών  εξυπηρέτησης, 

υποστήριξης και ανάλυσης. Πιο αναλυτικά, αυτές οι διαδικασίες είναι οι ακόλουθες:

• Η  διαχείριση  πολλαπλών  καναλιών  επικοινωνίας  (multi –  channel 

management) περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και 

τον έλεγχο προϊόντων και γνώσης από τους πελάτες,  διαμέσου πολλαπλών 

καναλιών επικοινωνίας. 

• Η διαχείριση  της  απόδοσης (Performance management)  είναι  η  διαδικασία 

ελέγχου όλων των  CRM διαδικασιών όπως περιγράφθηκαν ανωτέρω. Κάνει 

δυνατό, ένα ολοκληρωμένο έλεγχο όλων των μερών του CKM συστήματος.  

Η γνώση ρέει στις διαδικασίες της φιλοσοφίας   CRM  

Οι  αρχές  της  φιλοσοφίας  CRM και  της  φιλοσοφίας  ΚΜ  έχουν  ευρύτατα 

αναγνωρισθεί  ως  δύο  πεδία  με  μεγάλη  συγγενική  σχέση  (Romano,  N.C.  and 

Fjermestad, J. 2003). 

Καθώς  οι  διαδικασίες  της  CRM μπορούν  να  αναγνωρισθούν  ως  ημιδομημένες  ή 

ακόμα και χωρίς δομή, αποκαλύπτουν μια μεγάλη πολυπλοκότητα καθώς επίσης και 

μια  μεγάλη  πυκνότητα  γνώσης  (Eppler,  M.,  Seifried,  P.  and Röpnack,  A.  1999). 
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Επιπλέον, καθώς η συλλογή, η αποθήκευση και η διάχυση της σχετικής γνώσης για 

αυτές τις CRM διαδικασίες καθιστούν απαραίτητη την ανάπτυξη ΚΜ τεχνικών, είναι 

φανερό πως οι ΚΜ ικανότητες ενός οργανισμού, δηλαδή μιας επιχείρησης, παίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της  CRM (Croteau,  A.-M.  and Li,  P.  2003). 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ΚΜ μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία που διαχειρίζεται 

τη  γνώση  για  να  εντοπίσει  τις  υπάρχουσες  ανάγκες,  να  αναγνωρίσει  και  να 

εκμεταλλευτεί  την  υπάρχουσα και  αποκτώμενη γνώση και  για  να  αναπτύξει  νέες 

ευκαιρίες  (Quintas,  P.,  Lefrere,  P.  and Jones,  G.  1997).  Παρομοίως,  η  CKM μπορεί  να 

ορισθεί ως η συστηματική μεταφορά και διαχείριση της γνώσης που συγκεντρώνεται 

μέσα  από  την  αλληλεπίδραση  με  τον  πελάτη,  η  οποία  είναι  απαραίτητη  για  την 

κατάλληλη και αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρηματικών διεργασιών (Geib, 

M. and Riempp, G. 2002).

Μελετώντας σε βάθος,  οι  κατασκευαστές αυτού του μοντέλου  CKM διαδικασιών, 

εντοπίζουν  τρεις  τύπους  γνώσης  που  έχουν  ένα  πολύ  σημαντικό  ρόλο  στην 

αλληλεπίδραση  πελατών  και  επιχείρησης:  γνώση  για,  από  και  σχετικά  με  τους 

πελάτες (knowledge for, from and about customers). Πρώτα, μια συνεχή ροή γνώσης 

οδηγούμενη από την εταιρία προς τους πελάτες (π.χ. γνώση για τους πελάτες) είναι 

προαπαιτούμενη,  για  την  υποστήριξη  των  πελατών  όσον  αφορά  τα  βήματα 

συμπεριφοράς τους στον «κύκλο αγοράς ενός προϊόντος» (Davenport,  T.  H. and Klahr,  P. 

1998).  Η γνώση για  τους  πελάτες  περιλαμβάνει  πληροφορίες  για  τα  προϊόντα,  τις 

αγορές  και  τους  προμηθευτές  (Garcia-Murillo,  M.  and Annabi,  H.  2002)  και  πρώτιστα 

επισημαίνεται  από  τις  CRM διαδικασίες  εξυπηρέτησης  (CRM service processes). 

Αυτός ο τύπος γνώσης επιδρά επιπλέον και στην αντίληψη του πελάτη σχετικά με την 

ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.  Η  τελευταία  έχει  αναγνωρισθεί  ως  ένας 

καθοριστικός παράγοντας ικανοποίησης του πελάτη και απόδοσης της επιχείρησης 

(Wang, Y. and Lo, H.-P. 2004). 

Την ίδια στιγμή, η γνώση από τους πελάτες πρέπει να ενσωματωθεί στην επιχείρηση 

για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, για τη δημιουργία νέων 

ιδεών καθώς και για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών (Thomke, 

S.  and von Hippel,  E.  2002).  Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  γνώση  αυτή  (γνώση  από  τις 

πληροφορίες και τις αντιδράσεις των πελατών), επιχείρηση μπορεί να κερδίσει πολλά 
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οφέλη  (Gibbert,  et al,  2002)  π.χ.  συστηματική  βελτίωση  των  προσφερόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η συλλογή και η ανάλυση της γνώσης σχετικά με τους πελάτες αποτελεί μια από τις 

παλαιότερες μορφές ΚΜ δραστηριότητας στο χώρο της CRM (Reichheld,  F.  F.  and 

Schefter,  P.  2000).  Εκτός  από  τις  γενικές  πληροφορίες  για  τους  πελάτες  και  τις 

παλαιότερες συναλλαγές τους με την επιχείρηση, η γνώση σχετικά με τους πελάτες 

αναφέρεται στις τωρινές ανάγκες και απαιτήσεις τους, τις μελλοντικές τους επιθυμίες, 

την  αγοραστική  τους  δραστηριότητα  και  την  οικονομική  τους  δυνατότητα 

(Davenport,  T.  H.,  Harris,  J.  G.  and Kohli,  A.  K.  2001).  Η  γνώση  αυτή 

συγκεντρώνεται στις CRM διαδικασίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης και αναλύεται 

στις διαδικασίες ανάλυσης του μοντέλου της CKM.     

Μεθοδολογία έρευνας

Αφού  περιγράψαμε  τη  βασική  δομή  του  μοντέλου  CKM,  στην  επόμενη  ενότητα 

προχωράμε στη χρησιμοποίηση του σε τρεις εταιρίες. Στόχος της μελέτης αυτής είναι 

να εξακριβώσουμε το γιατί οι CKM πρωτοβουλίες επιτυγχάνουν στον επιχειρηματικό 

κόσμο  και  πως  η  CKM φιλοσοφία  μπορεί  να  βελτιώσει  την  απόδοση  της 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της  CRM. Πρώτα όμως, ξεκινάμε με μία εξέταση της 

γενικότερης  αντίληψης  που  επικρατεί  στον  επιχειρηματικό  κόσμο  γύρω  από  τη 

φιλοσοφία και τις αρχές της CKM, προσαρμοσμένη στα στοιχεία του μοντέλου που 

περιγράψαμε νωρίτερα.   

Υπάρχουσα  κατάσταση  της  βασισμένης  στη  γνώση  φιλοσοφίας  της    CRM   –   

Αποτελέσματα της έρευνας 

Στόχος  της  έρευνας,  που  πραγματοποιήθηκε  σε  γερμανόφωνες  εταιρίες,  ήτανε  να 

εκτιμηθεί  η  υπάρχουσα  κατάσταση  (status quo)  των  σημερινών  CRM 

δραστηριοτήτων μέσα στις επιχειρήσεις. 89  CRM ειδικοί συμμετείχαν σε αυτή την 

έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο του 2004. Όπως 

προαναφέρθηκε, οι  ερευνητές δόμησαν τις ερωτήσεις της έρευνας σύμφωνα με το 

μοντέλο  των  CRM διαδικασιών  που  περιγράφθηκε  θεωρητικά  παραπάνω. 

Συγκεκριμενοποίησαν  κάθε  κατηγορία  διαδικασιών  για  τους  συμμετέχοντες, 

παρέχοντας  επεξηγηματικά  σχόλια.  Η  κατηγορία  διαχείρισης  γνώσης  (knowledge 
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management) θεωρήθηκε ότι  βασίζεται σε δύο θέσεις: α) στην ανταλλαγή γνώσης 

ανάμεσα στους πελάτες και την επιχείρηση και β) στη διάχυση της γνώσης μέσα στην 

επιχείρηση,  σε  εκείνες  τις  περιοχές  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  πιο 

αποτελεσματικά.  Ο  πίνακας  που  ακολουθεί,  απεικονίζει  τα  αποτελέσματα  της 

εφαρμογής για τις λειτουργικές CRM διαδικασίες.

Άσχετα  με  τη  διαφορά  ανάμεσα στην  απόκτηση  και  την  εσωτερική  διάχυση της 

πελατειακής γνώσης, τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν πως το ζήτημα δεν 

έχει εξακριβωθεί ακόμα. Περισσότεροι από το 60% των ερωτηθέντων απάντησαν πως 

δεν έχουν ή σχεδόν δεν έχουν εφαρμόσει καμιά διαδικασία για τη διαχείριση της 

πελατειακής γνώσης. Μόνο το 9% ισχυρίζεται πως η επιχείρηση τους εγκατέστησε 

τέτοιους μηχανισμούς. Ο τομέας της διαχείρισης γνώσης (ΚΜ) αποτελεί τη λιγότερο 

εγκατεστημένη  κατηγορία  διαδικασιών.  Τα  σχόλια  που  έγιναν  από  τους 

συμμετέχοντες έδειξαν πως οι επιχειρήσεις ίσως να απέχουν από πρωτοβουλίες ΚΜ 

όσον αφορά τα CRM συστήματα τους εξαιτίας των δυσκολιών που προκύπτουν από 

τα  βραχυχρόνια  κόστη  τέτοιων  προγραμμάτων  και  τις  διαχείρισης  των  άμεσων 

ωφελειών τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως η φιλοσοφία της ΚΜ δεν 

υιοθετήθηκε με καλή διάθεση από την πλευρά της επιχείρησης τους. 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα έρευνας για τις   CRM   διαδικασίες  

(  Πηγή  :   Salomann     H  . et al,   “Advancing CRM Initiatives with Knowledge Management” Journal of   

Information Science and Technology  ,   2006)  ..  
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Η προφανής ασυμφωνία ανάμεσα στη σημαντικότητα που αποδίδεται στη CKM στη 

θεωρία και στην χαμηλή της εφαρμογή στην πράξη, ώθησε πολλούς μελετητές να 

αναγνωρίσουν και να περιγράψουν κάποιες από τις επιτυχημένες πρακτικές, όπου η 

ΚΜ  βοήθησε  να  βελτιωθούν  οι  CRM διαδικασίες  αποτελεσματικά.  Παρακάτω, 

περιγράφεται πώς η Union Investment, η Siemens και η Credit Suisse κατάφεραν με 

επιτυχία να χρησιμοποιήσουν τη γνώση για, από και σχετικά με τους πελάτες.         

Περιπτώσεις μελέτης

Τα δεδομένα των τριών περιπτώσεων συγκεντρώθηκαν από μία ελβετική και  δύο 

γερμανικές  εταιρίες  κατά  το  δεύτερο  εξάμηνο  του  2004.  Οι  τοποθεσίες  αυτές 

επιλέχθηκαν κυρίως  για θεωρητικούς και όχι για στατιστικούς λόγους και η επιλογή 

βασίστηκε σε δύο κριτήρια: σκόπιμη επιλογή δείγματος (διαφορετική έκθεση στην 

πελατειακή  γνώση  –  πίνακας  2)  και  προθυμία  συνεργασίας  (Yin,  R.  K.  2002). 

Αναλύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις της  CKM φιλοσοφίας, το μοντέλο υιοθετεί 

διαφορετικές οπτικές γωνίες και συνακόλουθα κερδίζει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 

των πιθανών προκλήσεων. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια σύντομη περιγραφή των 

τριών περιπτώσεων.  
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Πίνακας 2: Στοιχεία από ετήσιες αναφορές του 2004
(Πηγή : Salomann H. et al, “Advancing CRM Initiatives with Knowledge Management” Journal of  

Information Science and Technology, 2006).

 

Η δομή που θα ακολουθήσουμε στην ανάλυση των περιπτώσεων περιλαμβάνει τρία 

στάδια και είναι η ακόλουθη:

1. περιγραφή της παλιάς κατάστασης και κατανόηση του προβλήματος που αυτή 

δημιούργησε,

2. ανάλυση του σχεδίου – προγράμματος αλλαγής και

3. η  νέα  λύση  με  συζητήσεις  σχετικές  με  το  κόστος  και  τα  οφέλη  που 

προκύπτουν από αυτή. 

Τα  δεδομένα  συγκεντρώθηκαν  μέσα  από  συνεντεύξεις  και  οι  ερωτήσεις  των 

συνεντεύξεων αυτών μπορούν να συνοψισθούν στις ακόλουθες:
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• Επιχειρηματικές προκλήσεις: Υπό ποια σκοπιά είναι χρειαζούμενη η γνώση 

για, από και σχετικά με τους πελάτες, για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της επιχείρησης; 

• Σχετικές πτυχές γνώσης: Ποια προσέγγιση διαχείρισης πελατειακής γνώσης 

επιλέγετε για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες; 

• Αποτέλεσμα απόδοσης: Ποια είναι τα υλικά και άυλα αποτελέσματα από τη 

βασιζόμενη στη γνώση φιλοσοφία της CRM μέσα στην επιχείρηση;

Η περίπτωση της Union Investment

Η  περίπτωση  της  Union Investment,  μιας  μεγάλης  επενδυτικής  εταιρίας  στη 

Γερμανία,  απεικονίζει  το  πόσο  σημαντική  είναι  η  αναπτυσσόμενη  γνώση  για  τη 

διαδικασία της «διαχείρισης εξυπηρέτησης» (service management) του μοντέλου της 

CRM. Στην εταιρία αυτή, το κέντρο κλήσεων πελατών (customer call center – CCC) 

ενοποιεί  τα  διάφορα  κανάλια  επικοινωνίας,  όπως  το  τηλέφωνο,  το  φαξ  και  τα 

μηνύματα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  για  να  εξυπηρετήσει  τους  πελάτες  μέσω 

πολλαπλών σημείων επαφής. Μέσα στο κέντρο κλήσεων (CCC), 120 εργαζόμενοι 

εξυπηρετούν τραπεζικούς και πελάτες, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, παρέχοντας γνώση 

πάνω σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που έχουν σχέση με πολύπλοκα οικονομικά 

προϊόντα. 

Επιχειρηματική πρόκληση

Αρχικά, για να επισημάνουν τις ανάγκες των πελατών της εταιρίας, οι υπάλληλοι του 

κέντρου  κλήσεων  (CCC)  χρησιμοποίησαν  πληροφορίες  από  διαφορετικές 

επιχειρησιακές  μονάδες,  οι  οποίες  συγκεντρώθηκαν  και  ενοποιήθηκαν  από  μια 

εσωτερική  μονάδα  υποστήριξης  πληροφοριών  (internal information support unit). 

Έτσι  λοιπόν,  κάθε  υπάλληλος  του  κέντρου,  έχοντας  λάβει  την  απαιτούμενη 

πληροφορία από τη μονάδα, το μόνο που είχε,  ήτανε να οργανώσει το υλικό του 

ξεχωριστά.  Αυτό,  σήμαινε  επίσης,  πως  νέοι  εργαζόμενοι  δεν  είχαν  πρόσβαση  σε 

παλιές πληροφορίες. Για να επισημανθεί λοιπόν αυτό το μειονέκτημα, δημιουργήθηκε 

μια πλατφόρμα γνώσης βασισμένη σε βασική τεχνολογία δικτύου, η οποία προσέφερε 

την  ίδια  πληροφόρηση  που  μπορούσε  να  αποκτηθεί  διαμέσου  ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων, αλλά με χρονοκαθυστέρηση. Ωστόσο, καθώς η ποσότητα των δεδομένων 
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αυξάνονταν, η δομή αυτή άρχισε να υπερφορτώνεται. Εξαιτίας της έλλειψης ερευνών 

βελτίωσης, οι  υπάλληλοι του κέντρου (CCC) επέστρεψαν στη χρησιμοποίηση των 

προσωπικών τους καταλόγων πληροφοριών (μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων) για την 

επανάκτηση πληροφοριών και όχι στη κεντρική βάση γνώσης. 

Η σύνθετη διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σε μία δομή δικτύου δημιούργησε 

επιπλέον σημαντικά κόστη που αφορούσαν τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και τη 

δημοσίευση του περιεχομένου. 

Λύση βασισμένη στη γνώση 

Για να βελτιώσει αυτή τη μη ικανοποιητική εικόνα, η Union Investment ξεκίνησε ένα 

πρόγραμμα με σκοπό να εξαλείψει  τα μειονεκτήματα που αφορούσαν τον  τωρινό 

σχεδιασμό της παρουσίασης της γνώσης και τη δυσμεταχείριστη ροή πλοήγησης που 

έκανε  την  έρευνα  για  πληροφορίες  αδύνατη.  Αυτά  τα  μειονεκτήματα  επηρέαζαν 

ακόμα  και  την  μονάδα  υποστήριξης  πληροφοριών,  καθώς  οι  συντάκτες  του 

προγράμματος (editors) δεν διέθεταν τα κατάλληλα εργαλεία για να δομήσουν σωστά 

τη γνώση και για να παρέχουν μια περίληψη των υπαρχόντων δεδομένων.  

Η  Union Investment αποφάσισε να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις εισάγοντας 

ένα  καινούριο  σύστημα  διαχείρισης  περιεχομένου  (content management).  Αυτό, 

περιλάμβανε  έναν  μηχανισμό  μετατροπής  που  βασίζονταν  σε  νεοδημιούργητες 

φόρμες  (templates)  πάνω σε  εφαρμογές  γραφείου  και  μπορούσε  να  δημιουργήσει 

HTML περιεχόμενο  σύμφωνο  με  ένα  γενικό  στυλ  σελιδοποίησης.  Η  νέα  λύση 

βοήθησε  τους  συντάκτες  του  προγράμματος  (editors)  να  δημοσιεύσουνε  νέα 

δεδομένα  αλλά  και  να  παρέχουν  μια  περίληψη  των  υπαρχόντων.  Το  σύστημα 

διαχείρισης  περιεχομένου  (content management)  προσέφερε  μια  ερευνητική 

λειτουργία για να υποστηρίξει τη δουλειά των υπαλλήλων του κέντρου κλήσεων της 

επιχείρησης (CCC) καθώς και μια ανασχεδιασμένη σταθερή δομή πλοήγησης. 
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Σχήμα 8:.Σχέδιο διαχείρισης περιεχομένου της   Union     Investment     
(Πηγή: Salomann H. et al, “Advancing CRM Initiatives with Knowledge Management” Journal of  

Information Science and Technology, 2006)..

Η περίπτωση της Siemens Mobile   

Η περίπτωση της Siemens Mobile, μιας από της μεγαλύτερες γερμανικές εταιρίες στο 

χώρο της τεχνολογίας,  εστιάζει  στη χρησιμοποίηση της γνώσης από τους πελάτες 

μέσα στην επιχειρησιακή της  μονάδα.  Η επιχείρηση ήθελε  να χρησιμοποιήσει  τη 

βάση παραπόνων των πελατών της και τον μηχανισμό επαναπληροφόρησης της για 

τη βελτίωση των προϊόντων της και την καινοτομία. 

Επιχειρησιακή πρόκληση 

Ως  ένας  ευρύτατα  γνωστός  πάροχος  κινητής  τηλεφωνίας  παγκοσμίως,  η  Siemens 

διαθέτει  σήμερα  90  τοπικές  επιχειρησιακές  μονάδες  εξυπηρέτησης,  παρέχοντας 

τεχνική  υποστήριξη  και  διαχείριση  εξυπηρέτησης.  Επτά  κέντρα  κλήσεων  (call 

centers)  παγκοσμίως  δέχονται  ένα  μεγάλο  όγκο  κλήσεων  εξυπηρέτησης  (περίπου 

6000000/χρόνο  τηλεφωνήματα,  400000/χρόνο  ηλεκτρονικά  μηνύματα  και 

70000/χρόνο γραπτές επιστολές). 

Στο  παρελθόν,  αυτές  οι  επιχειρησιακές  μονάδες  εξυπηρέτησης  λειτουργούσαν 

ξεχωριστά και δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Αν και η διαδικασία της διαχείρισης 
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παραπόνων υποστηρίζονταν μερικώς από συστήματα, η εξυπηρέτηση μέσω επαφής 

με τον πελάτη θεωρούνταν ο ιδανικός τρόπος για να δώσει απαντήσεις σε παράπονα 

και ερωτήσεις. Η Siemens, εώς τότε, δεν προχωρούσε σε καμία ανάλυση σχετικά με 

τον  μεγάλο  όγκο  των  κλήσεων,  των  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  ή  των  γραπτών 

επιστολών  που  δεχόταν  για  να  βελτιώσει  τα  προϊόντα  της  και  να  εισάγει  την 

καινοτομία σε αυτά. Επίσης, δεν υπήρχε κεντρική συνάθροιση των παραπόνων στον 

«τομέα επαφής και φροντίδας του πελάτη» ή σύνδεση τους στο τμήμα «παγκόσμιας 

ανάπτυξης προϊόντος».

Λύση βασισμένη στη γνώση

Η  μεγάλη  ανταγωνιστικότητα  στο  χώρο  της  κινητής  τηλεφωνίας,  οι  όλο  και 

μικρότεροι  κύκλοι  ζωής  των  προϊόντων  αυτών  και  οι  αυξημένες  προσδοκίες  των 

πελατών  όσον  αφορά  τη  λειτουργικότητα  και  την  ποιότητα  των  προϊόντων 

αποτέλεσαν για τη Siemens τους βασικούς επιχειρηματικούς οδηγούς της. Σκοπός της 

ήτανε να συνδέσει τις παγκόσμιες δραστηριότητες εξυπηρέτησης και φροντίδας των 

πελατών της με τον τομέα ανάπτυξης των προϊόντων της μέσω της χρησιμοποίησης 

εργαλείων Διαχείρισης Γνώσης (ΚΜ). 

Όλα  τα  αιτήματα  των  πελατών  της,  ακόμα  και  αυτά  που  φτάνουν  στο  κέντρο 

εξυπηρέτησης πελατών μέσω κλήσεων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων συγκεντρώνονται 

πλέον και αποθηκεύονται σε μία κεντρική βάση γνώσης, στα κεντρικά της  Siemens 

όπου στεγάζεται και το τμήμα ανάπτυξης προϊόντος. Από αυτή τη κεντρική βάση, η 

εταιρία  χρησιμοποιεί  τα  εισερχόμενα  αιτήματα  και  τις  προτάσεις  των  πελατών 

ακολουθώντας τρία βήματα. Πρώτα, μέσω συχνών – καθημερινών ερωτήσεων (FAQ) 

(μέσω της ιστοσελίδας εξυπηρέτησης πελατών της), η άμεση επαφή με τον τελικό 

χρήστη βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων προς αυτόν υπηρεσιών και οδηγεί 

στην  αυτοεξυπηρέτηση του.  Δεύτερον,  η  ανατροφοδότηση  των  πληροφοριών από 

τους πελάτες χρησιμοποιείται για να βελτιώσει το υλικό της «πύλης» (συστήματος) 

πληροφοριών για τους πελάτες,  που βρίσκεται  στο εσωτερικό της επιχείρησης.  Η 

πλατφόρμα  αυτή,  έχοντας  τη  μορφή  ενός  εσωτερικού  δικτύου  (intranet), 

χρησιμοποιείται από τα κέντρα κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών (call centers) καθώς 

και από τους υπαλλήλους των καταστημάτων της  Siemens παρέχοντας άμεση και 

γρήγορη  πληροφόρηση  κατά  την  επαφή  με  τον  πελάτη.  Το  τρίτο  βήμα  είναι  η 

επεξεργασία της ανατροφοδότησης πληροφοριών με το τμήμα ανάπτυξης προϊόντος 
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της επιχείρησης. Οι αλλαγές που προκύπτουν μέσα από αυτόν τον συγκερασμό στη 

διαμόρφωση  του  προϊόντος,  επηρεάζουν  τη  λειτουργία  των  σύγχρονων  κινητών 

τηλεφώνων.  Τέλος,  πρέπει  να  πούμε  πως  το  τμήμα  εξυπηρέτησης  πελατών 

επικοινωνεί με τους πελάτες της Siemens για να εξακριβώσει τις ιδέες τους και να τις 

συμπεριλάβει  σε  μετέπειτα  φάσεις  ανάπτυξης  των  προϊόντων  της  (π.χ.  κινητά 

επόμενης γενιάς). Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει  τη μεταφορά της γνώσης μέσα 

στη Siemens. 

 
    

Σχήμα 9: Μεταφορά της προσανατολισμένη προς τον πελάτη γνώσης στη   Siemens  
(Πηγή: Salomann H. et al, “Advancing CRM Initiatives with Knowledge Management” Journal of  

Information Science and Technology, 2006).

Η περίπτωση της Credit Suisse 

Η περίπτωση της Credit Suisse, μιας μεγάλης ελβετικής τράπεζας, περιγράφει πώς το 

τμήμα  οικονομικών  ενός  μεγάλου  χρηματοδοτικού  οργανισμού  παρήγαγε  γνώση 

σχετικά με τους πελάτες για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρείχε καθώς και τη 

διαδικασία διαχείρισης εκστρατείας προώθησης (campaign management) του  CKM 

μοντέλου που περιγράψαμε. 

Σγούρου Βασιλική 89



Customer knowledge management -   Διαχείριση     γνώσης     πελατών  

Επιχειρηματική πρόκληση

Κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’90 η επιχείρηση συνήθιζε να ξεκινά τις εκστρατείες 

προώθησης  των  προϊόντων  της  χωρίς  να  εστιάζει  σε  συγκεκριμένα  τμήματα  της 

αγοράς. Με την ολοκλήρωση της κάθε εκστρατείας, πραγματοποιούνταν εκτιμήσεις 

που αφορούσαν την επιτυχία της, σε σχέση με τα επίπεδα πώλησης του προϊόντος και 

όχι σε σχέση με στοχευμένες ομάδες καταναλωτών. 

Για να βελτιώσει την απαιτούμενη προσπάθεια για την επιτυχία των εκστρατειών 

προώθησης  προϊόντων,  η  Credit Suisse θα  έπρεπε  να  αναγνωρίσει  εκείνους  τους 

πελάτες  που  προσφέρουν  υψηλή  κερδοφορία  στην  επιχείρηση (αξία  του  πελάτη). 

Έπειτα ο στόχος θα ήταν να στοχεύσει κάθε εκστρατεία προώθησης προϊόντος σε 

εκείνα τα τμήματα των καταναλωτών που θα ήταν τα καταλληλότερα με βάση τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες τους, έτσι ώστε να βελτιώσει την αναλογία πωλήσεων που 

συνδέονταν  με  τις  εκστρατείες.  Η  Credit Suisse κατάλαβε  πως  χρειαζότανε  να 

αποκτήσει γνώση από τη βάση των πελατών της καθώς και από τα προϊόντα που 

χρησιμοποιούσε, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την «υψηλή κερδοφορία» των 

πελατειακών της σχέσεων (εντοπίζοντας δηλαδή τους πελάτες με μεγάλη αξία).

Λύση βασισμένη στη γνώση

Το 1999 η Credit Suisse αποφάσισε να δημιουργήσει μια αποθήκη δεδομένων για να 

οργανώσει τη γνώση που η τράπεζα είχε κερδίσει από τους πελάτες της με τον καιρό. 

Έτσι λοιπόν, η εταιρία χρησιμοποίησε την πελατειακή γνώση που κατείχε ως τότε, 

για να οργανώσει εκστρατείες που στόχευαν σε πελάτες που τις έδιναν μεγάλη αξία. 

Η τακτική που ακολούθησε ήτανε η εξής: Όταν μία εκστρατεία ξεκινούσε, μία ομάδα 

καταναλωτών  επιλέγονταν  –  στόχος.  Η  επιλογή  αυτή  βασίζονταν  σε  μεθόδους 

εξόρυξης  δεδομένων.  Με  την  πληροφόρηση  αυτή,  δημιουργούνταν  ομάδες 

καταναλωτών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους για τα προϊόντα και μια στρατηγική 

επικοινωνίας καθορίζονταν για κάθε ομάδα. Στη συνέχεια δημιουργούνταν μια λίστα 

με  στοχευμένους  πελάτες  στους  οποίους  και  θα  εστίαζε  η  επιχείρηση.  Τελικά, 

παρέχονταν ανατροφοδότηση πληροφοριών όσον αφορά την επιτυχία των πωλήσεων 

προς  το  τμήμα  προώθησης  προϊόντων  (marketing),  ώστε  να  επαυξήσει  αυτή  την 

τμηματοποίηση για μελλοντικές εκστρατείες. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη νέα 
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προσέγγιση  της  διαχείρισης  εκστρατείας  προώθησης  (campaign management)  που 

βασίζεται στα δεδομένα.

 

Σχήμα 10:  διαχείριση εκστρατείας προώθησης (  campaign     management  ) που βασίζεται στα δεδομένα.  

(Πηγή: Salomann H. et al, “Advancing CRM Initiatives with Knowledge Management” Journal of  

Information Science and Technology, 2006). 

Σύγκριση και ανάλυση των τριών περιπτώσεων

Σαν  συμπέρασμα,  παρατηρήθηκε  πως  σε  κάθε  μία  από  τις  τρεις  περιπτώσεις,  η 

υποστήριξη  των  CRM διαδικασιών,  μέσω  της  αποτελεσματικής  εφαρμογής  της 

πελατειακής γνώσης, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης, τόσο σε σχέση με 

τη ποιότητα, όσο και σε σχέση με το χρόνο (μείωση του χρόνου προσπαθειών), καθώς 

ακόμα και σε σχέση με την εξοικονόμηση χρημάτων. 

Στην περίπτωση της Union Investment, η νέα δομή και η ταχύτερη διαθεσιμότητα της 

πληροφόρησης  στην  πλατφόρμα  γνώσης  της  επιχείρησης,  αποτέλεσαν  ένα  πολύ 

σημαντικό  παράγοντα  για  την  υποστήριξη  των  υπαλλήλων  του  κέντρου  κλήσεων 

πελατών (CCC). Η λύση αυτή, τους βοήθησε να παρέχουν γρηγορότερες και ποιοτικά 

βελτιωμένες απαντήσεις.  Κερδίζοντας επομένως χρόνο στη διαδικασία,  οι  πελάτες 

εξυπηρετούνται  ταχύτερα.  Συγχρόνως,  κάθε  υπάλληλος  μπορεί  πλέον  να 

εξυπηρετήσει  περισσότερους  πελάτες,  μειώνοντας  το  χρόνο  αναμονής  τους  και 

αυξάνοντας τα επίπεδα υπηρεσιών. Στο τμήμα υποστήριξης πληροφοριών της Union 

(Union’s information support department), το κόστος και ο χρόνος που χρειάστηκε, 

για  την  οργάνωση  της  νέας  πλατφόρμας,  μειώθηκαν  αρκετά,  εξαλείφοντας  την 
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περισσότερη  προσπάθεια  που  καταβάλλονταν  για  την  μετατροπή  του  υπάρχοντος 

υλικού σε πληροφορία, ικανή να χρησιμοποιηθεί από τους υπαλλήλους του κέντρου 

κλήσεων  (εξυπηρέτησης)  πελατών.  Επιπλέον,  η  προσήλωση  σε  μία  μόνο  πηγή 

πληροφοριών  διευκόλυνε  τους  υπαλλήλους  να  εντοπίζουν  γρηγορότερα  την 

πληροφορία που επιζητούν για την εξυπηρέτηση του πελάτη τους. 

Στη  Siemens,  η  διεύθυνση  κινητής  τηλεφωνίας  χρησιμοποίησε  τα  σημαντικότερα 

παράπονα των πελατών της  (από όλο τον  κόσμο) και  τη βάση ανατροφοδότησης 

πληροφοριών που διέθετε για να βελτιώσει τη συλλογή πελατειακής γνώσης και να 

δημιουργήσει προσανατολισμένη προς το μέλλον τεχνογνωσία,  για να καλύψει τις 

ανάγκες των πελατών, για νέες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα. Αυτό οδήγησε σε 

μία  «βελτιωμένη  έκδοση» της  διαδικασίας  διαχείρισης  παραπόνων  που αφορούσε 

τόσο την αυτοεξυπηρέτηση των πελατών όσο και τους υπαλλήλους των τηλεφωνικών 

κέντρων και των καταστημάτων της. Το κύριο αποτέλεσμα ωστόσο ήτανε η γρήγορη 

μετατροπή  των  πληροφοριών  που  δεχότανε  η  επιχείρηση  από  το  σύστημα 

ανατροφοδότησης της σε νέα προϊόντα, μέσα στη διάρκεια του υπάρχοντος κύκλου 

προϊόντος.  Σαν  σημαντικό  παράπλευρο  αποτέλεσμα,  η  Siemens παρατήρησε  πως 

τελικοί  χρήστες  που  είχαν  εκφράσει  κάποια  παράπονα  και  στη  συνέχεια 

προσεγγίστηκαν  εξατομικευμένα,  μετατράπηκαν  σε  ικανοποιημένους  και 

μακροχρόνια αφοσιωμένους πελάτες. 

Η  Credit Suisse κέρδισε,  αναλύοντας  τη  γνώση  σχετικά  με  τους  πελάτες  για  να 

ξεκινήσει  εκστρατείες  προώθησης,  η  επιτυχία  των  οποίων  εξαρτώταν  από  την 

εστίαση της επιχείρησης στη ομάδα στόχευσης (target group). Η απόδοση τέτοιων 

πρωτοβουλιών μπορεί  να  μετρηθεί  επακριβώς,  γι’  αυτό και  η  τράπεζα  ενεργούσε 

μόνο  εκείνες  τις  εκστρατείες  που  της  προσέφεραν  θετική  καθαρά παρούσα  αξία. 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή πέτυχε σημαντικά οικονομικά οφέλη. Τα συνολικά 

κόστη οργάνωσης αυτής της νέας προσπάθειας αποκτήθηκαν εκ νέου μέσα σε δύο 

χρόνια από την εφαρμογή της. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την εφαρμογή της νέας προσέγγισης, της προσανατολισμένης προς της γνώση CRM, 

σε αυτές τις τρεις εταιρίες.             
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Πίνακας 3: Απόδοση της προσανατολισμένης προς της γνώση   CRM  
(Πηγή: Salomann H. et al, “Advancing CRM Initiatives with Knowledge Management” Journal of  

Information Science and Technology, 2006).

Γενικά,  όλες  οι  περιπτώσεις  δείχνουν  το  πως  το  προτεινόμενο  μοντέλο  CRM 

διαδικασιών, προσανατολισμένο προς τη γνώση, χρησιμοποιείται για την υποστήριξη 

των επιχειρηματικών διαδικασιών που προσανατολίζονται προς τον πελάτη στο πεδίο 

της  CRM. Έτσι, οι τρεις αυτές περιπτώσεις δείχνουν πως το προτεινόμενο μοντέλο 

αποτελεί ένα έγκυρο προσχέδιο για το σχεδιασμό κατάλληλων  CKM διαδικασιών, 

παρέχοντας υποστήριξη στη γνώση.            

Προτάσεις βελτίωσης του προσανατολισμένου στη γνώση CRM μοντέλου

Πέρα από τα αποτελέσματα στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, οι κατασκευαστές 

του μοντέλου  παρουσιάζουν  και  τέσσερα σημεία  που  θα  πρέπει,  σύμφωνα με  τη 

γνώμη  τους,  να  ληφθούν  υπόψη  για  την  επιτυχημένη  βελτίωση  των  CRM 

διαδικασιών, μέσω της γνώσης για τον πελάτη.

Αυτά τα τέσσερα στοιχεία αποτελούν ένα νέο πλαίσιο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να εξαλειφθεί το χάσμα που παρατηρείται ανάμεσα στα οφέλη της CKM που είναι 

γνωστά από τη θεωρία και στη χαμηλή εφαρμογή των δραστηριοτήτων της  CKM 

στην  πράξη.  Τα  νέα  στοιχεία  του  προτεινόμενου  πλαισίου  παρουσιάζονται  στη 

συνέχεια:

• Στρατηγική  –  Χρησιμοποίηση  της  πελατειακής  γνώσης,  ως  την  πιο 

σημαντική πηγή πληροφοριών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 

και  νέων  υπηρεσιών.  Για  να  τιθασεύσει  τις  πρακτικές  της  CKM στα 

εταιρικά  της  συστήματα,  η  διοίκηση  της  κάθε  επιχείρησης  θα  πρέπει  να 
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αναγνωρίσει  στα  πρόσωπα  των  πελατών  της  την  πιο  σημαντική  πηγή 

πληροφοριών της. Στην περίπτωση της  Siemens Mobile, αυτή η αντίληψη 

σχημάτισε  τη  βάση  σύνδεσης  της  εξυπηρέτησης  των  πελατών  και  της 

ανάπτυξης  του  προϊόντος,  με  σκοπό  να  συγκεράσει  τις  νέες  ιδέες  των 

καταναλωτών  και  της  αγοράς,  για  τη  δημιουργία  νέων  καινοτόμων 

προϊόντων. 

• Διαδικασίες  –  Πάντρεμα  των  ΚΜ  δραστηριοτήτων  με  τις  CRM 

διαδικασίες.  Όπως έδειξε και  η υπόθεση της  Union Investment,  οι  CRM 

διαδικασίες  εφαρμόζονται  καλύτερα,  αν  οι  υποστηρικτικές  ΚΜ 

δραστηριότητες  ενσωματώνονται  μέσα  σε  αυτές.  Στην  περίπτωση  της,  η 

προσπάθεια  για  υποστήριξη  του  κέντρου  κλήσεων  πελατών  (CCC)  με 

σχετική γνώση είχε βέλτιστα αποτελέσματα. 

Σχήμα 11: Πλαίσιο της προσανατολισμένης προς τη γνώση φιλοσοφίας της   CRM  
(Πηγή: Salomann H. et al, “Advancing CRM Initiatives with Knowledge Management» Journal of  

Information Science and Technology, 2006).

• Συστήματα  –  Εγκαθίδρυση  μιας  ολοκληρωμένης  βάσης  γνώσης  στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. Η ολοκληρωμένη εικόνα της σχετικής με τους 

πελάτες γνώσης αλλά και η ενοποίηση των σχετικών με αυτούς συστημάτων, 
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αποτέλεσε ένα κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και για τις τρεις περιπτώσεις 

που εξετάσαμε παραπάνω. Όπως είδαμε στη Siemens, μια κεντρική αποθήκη 

γνώσης  (centralized knowledge repository)  βοήθησε  να  ξεπεραστούν 

προβλήματα  που  αφορούσαν  τη  ροή  πληροφοριών  μεταξύ  διαφορετικών 

χωρών και  διαφορετικών επιχειρησιακών  μονάδων.  Επιπλέον,  η  αποθήκη 

δεδομένων (data warehouse) αποτέλεσε, για την Credit Suisse, ένα αναγκαίο 

προαπαιτούμενο για την εγκαθίδρυση κριτηρίων σχετικών με την εκτίμηση 

της  αξίας  του  πελάτη  και  των  εκστρατειών  προώθησης  σε  στοχούμενο 

ακροατήριο.

• Διοίκηση  αλλαγών:  Κινητοποίηση  των  στελεχών  του  τμήματος 

δημοσίων  σχέσεων,  για  να  συλλέξουν,  να  διασπείρουν  και  να  κάνουν 

χρήση της γνώσης για τον πελάτη. Εκτός από την αντίληψη πως ο πελάτης 

αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή γνώσης για την κάθε εταιρία, η ανώτατη 

διοίκηση πρέπει να ενθαρρύνει μια νέα οργανωσιακή κουλτούρα. Σύμφωνα 

με αυτή, οι εργαζόμενοι θα είναι πρόθυμοι να μοιράσουν τη δική τους γνώση 

για, από και σχετικά με τους πελάτες, με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, 

καθώς και να κάνουν χρήση της γνώσης που τους δίνεται από τους άλλους. 

Η  Credit Suisse συνειδητοποίησε γρήγορα πως θα έπρεπε να ενδυναμώσει 

αυτή την αντίληψη με την μεταφορά γνώσης και πληροφοριών από και προς 

τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, μέσω της αποθήκης δεδομένων που 

ξεκίνησε να διατηρεί.         

Εν ολίγοις:  Στο  κεφάλαιο  αυτό  εξετάσαμε  πώς οι  αρχές  τις  Διαχείρισης  Γνώσης 

(ΚΜ)  μπορούν  να  εφαρμοσθούν  στη  φιλοσοφία  της  διαχείρισης  πελατειακών 

σχέσεων (CRM), μέσα από την παρουσίαση δύο μοντέλων που ενοποιούν αυτήν την 

ιδέα. Το μοντέλο διαχείρισης της πελατειακής γνώσης (CKM model) και το μοντέλο 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, βασισμένο στη γνώση (knowledge -  based CRM 

model) συνδέουν τις έννοιες της CRM και ΚΜ στην πράξη. Κάνουν πραγματικότητα 

την δημιουργία ενός εταιρικού συστήματος που θα διαχειρίζεται τους πελάτες της 

επιχείρησης κατά τρόπο έξυπνο, λαμβάνοντας υπόψη του τις πληροφορίες που έχει 

συγκεντρώσει  γι’  αυτούς.  Στις  περιπτώσεις  χρήσεις  που  θέτουν  σε  εφαρμογή  τα 

μοντέλα που περιγράψαμε, γίνεται φανερή αυτή ακριβώς η επιτυχία συγκερασμού 

των  δύο  εννοιών.  Οι  εταιρίες  που  ακολούθησαν  αυτή  τη  φιλοσοφία,  πράγματι 

βελτίωσαν την εταιρική λειτουργία τους στον τομέα διαχείρισης των πελατειακών 

τους σχέσεων.  
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7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πολλές εταιρίες φαίνονται πρόθυμες να συνδυάσουνε τις ΚΜ πρωτοβουλίες με τη 

διαχείριση των πελατειακών τους σχέσεων (CRM). Αυτές τους οι προσπάθειες έχουν 

ονομασθεί  «διαχείριση  πελατειακής  γνώσης»  (CKM)  ή  διαχείριση  πελατειακών 

σχέσεων, προσανατολισμένη στη γνώση (knowledge – enabled CRM). Η φιλοσοφία 

της CKM χρησιμοποιεί τη γνώση για, από και σχετικά με τους πελάτες (knowledge 

for,  from and about customers) για να βελτιώσει και να επαυξήσει την ικανότητα 

επικοινωνίας της επιχείρησης με τους πελάτες της. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως 

οι ΚΜ δυνατότητες (KM capabilities) ενός οργανισμού αποτελούν τον πιο σημαντικό 

παράγοντα  επιτυχίας  για  τη  λειτουργία  της  CRM.  Ωστόσο,  εξαιτίας  φτωχών 

προσπαθειών  εφαρμογής  της  CKM μέσα  στην  επιχείρηση,  λόγω  ελλιπών 

τεχνολογικών  προγραμμάτων  υποστήριξης  της,  σήμερα,  μόνο  λίγες  επιχειρήσεις 

έχουν  κάνει  τη  χρήση  της  πραγματικότητα.  Παρ’  όλα  αυτά  όμως,  η  ιδέα  του 

συνδυασμού των ΚΜ πρωτοβουλιών με τις δραστηριότητες της  CRM είναι ακόμα 

ζωντανή και αναμένει το κατάλληλο επιχειρησιακό και τεχνολογικό περιβάλλον για 

να εφαρμοσθεί.  Όπως διαπιστώνεται,  όταν εφαρμόζεται  με το σωστό τρόπο, δίνει 

θετικά αποτελέσματα. 

Για το λόγο αυτό λοιπόν, μέσα από την παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια να 

αποδείξουμε πως οι εταιρίες μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιήσουνε τη γνώση για, 

από και σχετικά με τους πελάτες για να πετύχουν μεγαλύτερη και καλύτερη απόδοση 

στην περιοχή των CRM δραστηριοτήτων. 

Βασιζόμενοι  σε  θεωρητική  ανάλυση  αλλά  και  στην  παρουσίαση  παραδειγμάτων, 

αποδεικνύουμε  πως  η  CRM φιλοσοφία  και  η  ΚΜ  έχουν  μεγάλες  δυνατότητες 

συνεργασίας  και  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  από  κοινού.  Για  να  επιτευχθεί  μια 

επιτυχημένη ενοποίηση τους παραθέτουμε δύο μοντέλα  CKM δραστηριοτήτων που 

συνδυάζουν τη φιλοσοφία των δύο αυτών «περιοχών». Τα μοντέλα αυτά, θέτουν σε 

εφαρμογή  τη  νέα  φιλοσοφία  της  CKM αποδεικνύοντας  μέσα  από  περιπτώσεις 

εφαρμογής  τους σε εταιρίες,  πως η υιοθέτηση της  οδηγεί  σε  βέλτιστες πρακτικές 

επιχειρηματικής λειτουργίας σε ότι αφορά τους πελάτες.   

Σγούρου Βασιλική 96



Customer knowledge management -   Διαχείριση     γνώσης     πελατών  

Όσον αφορά την  ανάγκη  για  μελλοντική έρευνα,  προτείνονται  οι  εξής  παρακάτω 

περιοχές μελέτης:

 Ανάγκη καλύτερης αποσαφήνισης  του όρου «πελατειακή γνώση» ως κεντρικό 

στοιχείο της  επιχείρησης γενικότερα,  όχι  μόνο μεμονωμένα για τη Διαχείριση 

Γνώσης  και  τη  Διαχείριση  Πελατειακών  Σχέσεων,  αλλά  και  για  τη  σύγκλιση 

αυτών των δύο πεδίων. 

 Είναι απαραίτητη μία καλύτερη επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η βελτίωση 

της  ροής  και  της  διοίκησης  της  γνώσης για  τον  πελάτη  μέσα στη  επιχείρηση 

μπορεί  να συνεισφέρει  στην παραγωγή οικονομικής  αξίας για  την  επιχείρηση, 

έτσι  ώστε  να  γίνει  περισσότερο  κατανοητή  από  τον  ενδιαφερόμενο  και 

προϊστάμενο ενός τμήματος που θέλει να υιοθετήσει τη φιλοσοφία της. 

 Επιπλέον, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός την ικανότητας και της επάρκειας 

της φιλοσοφίας της Διαχείρισης Γνώσης Πελατών για να αποτελέσει μία βιώσιμη 

επιχειρησιακή  λειτουργία.  Βασιζόμενοι  στα  όσα  αναφέραμε  στην  παρούσα 

εργασία,  πιστεύουμε  πως  η  Διαχείριση  Γνώσης  Πελατών  παίζει  ένα  πολύ 

σημαντικό ρόλο στην απόδοση της επιχείρησης καθώς και στον προσανατολισμό 

της μέσα στην αγορά (σε ποιους πελάτες θα εστιάσει το ενδιαφέρον της). Για το 

λόγο αυτό, η διοίκηση θα πρέπει να αποκτήσει μία πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα 

των ικανοτήτων και των λειτουργιών που αυτή περιλαμβάνει, καθώς και πώς η 

παραγωγή, η διάχυση και η χρήση της πελατειακής γνώσης αποτελούν εσωτερικές 

λειτουργίες των CRM διαδικασιών. 

 Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς οι ικανότητες και οι λειτουργίες της CKM 

επηρεάζουν  την  απόδοση  των  CRM προσπαθειών  της  επιχείρησης  π.χ.  την 

αντιλαμβανόμενη αξία του κάθε πελάτη,  την ικανοποίηση του,  την αξιοπιστία 

του, την κερδοφορία των μελλοντικών πελατειακών σχέσεων κ.α. 

Η  παρούσα  εργασία  επισημαίνει  την  κοινή  διάδοση  των  πρακτικών  της 

Διαχείρισης  Γνώσης  και  της  Διαχείρισης  Γνώσης  Πελατών.  Η  αξιοποίηση  των 

δυνατοτήτων τους επαφίεται στην περαιτέρω έρευνα και μελέτη των ειδικών. Με τον 

τρόπο αυτό,  η  Διαχείριση Γνώσης (ΚΜ) και  η  Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

(CRΜ) θα χάσουν πιθανότατα την υποβλητική τους δύναμη όμως θα ενταχθούν στο 

κυρίως σώμα των λειτουργιών που θα πρέπει να χρησιμοποιεί σήμερα η επιχείρηση 

για επικοινωνία και ανάπτυξη. Σύμφωνα με ερευνητές των δύο πεδίων, αυτή είναι η 

καλύτερη κατεύθυνση που θα μπορούσαν να πάρουν στο μέλλον.
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