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Πεξίιεςε 

 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε θαη ζπγγξαθή ησλ 

ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη εηδηθφηεξα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ.  Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ειεθηξνληθά άξζξα, φπνπ επηρεηξήζεθαλ 

λα παξνπζηαζηνχλ θαη αλαιπζνχλ επξήκαηα, απφςεηο επηζηεκφλσλ πνπ έρνπλ εζηηάζεη 

ηηο έξεπλεο ηνπο ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ηηο ηερλνινγίεο γχξσ απφ απηφ.  Η δνκή ηεο 

παξαθάησ εξγαζίαο ρσξίζζεθε ζε επηά ελφηεηεο κε ην πξψην ζθέινο λα πεξηιακβάλεη 

εηζαγσγηθά ζηνηρεία-νξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ CRM θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ.  Η δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδεη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ησλ 

ζπζηεκάησλ CRM ζην ιηαληθφ εκπφξην.  Σην ηξίην κέξνο αλαθέξνπκε ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ελφο γεληθνχ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ CRM θαη έπεηηα απφ αλάιπζε πξνθχπηεη ε 

αξρηηεθηνληθή δνκή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ γηα ην ιηαληθφ 

εκπφξην.  Σπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ γηα ηνλ 

θιάδν ησλ ζνππεξκάξθεη.  Τν ηέηαξην ζθέινο πεξηέρεη ηελ θαηαγξαθή ηεζζάξσλ 

ζπζηεκάησλ CRM γηα ην ιηαληθφ εκπφξην, ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ πξνζθέξνπλ θαη κηαο ζχγθξηζεο κεηαμχ ηνπο.  Η αλαιπηηθή θαηαγξαθή κηαο 

νινθιεξσκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο παξνπζηάδεηαη ζην πέκπην κέξνο.  Σην ηέινο ηεο 

πεξηγξαθήο εμάγνληαη πνιχ ρξήζηκα νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε πνπ 

ην εθάξκνζε.  Σην πξνηειεπηαίν ζθέινο πεξηγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ CRM θαη γηα ηα ηξία επίπεδα ηεο δηνίθεζεο 

κηαο επηρείξεζεο. Τέινο, αλαθέξνληαη νη πξννπηηθέο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ θαξηψλ πειαηεηαθήο πίζηεο ζε αλεμάξηεηνπο ιηαλνπσιεηέο, κεγάιεο 

αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη θαη ζε βηνκεραλίεο παξαγσγήο πξντφλησλ.            
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Summary 

 

The objective of this work was to study and write about modern trends in retailing 

and in particular customer relationship management systems.  To develop and support 

the arguments the use of references, online articles was essential as it is attempted to 

present and analyze findings, opinions of scientists who focused their research in 

retailing and technology around it.  The structure of the dissertation was divided into 

seven sections with the first including introductory information, the definition of CRM 

systems and the various categories that characterize them.  The second section presents 

the needs associated to the application of CRM in modern retail trade.  The third part 

outlines the core components of a general theoretical model for CRM according to 

several writers and following a brief analysis, we conclude to specific system 

architecture for customer relationship management in retailing.   It is proposed to 

implement wireless technologies for the supermarket industry.  Four CRM systems for 

retailing are presented in the fourth part as well as their specifications, their advantages 

and a comparison between them.   The detailed recording of an integrated case study is 

presented in the fifth section.  In the end, useful benefits and advantages were extracted 

for the company that applied it.  The sixth part describes the conclusions drawn from 

the use of CRM technologies for all three levels of company management.  Finally, the 

prospects of these technologies and in particular loyalty cards to independent retailers, 

large supermarket chains and production industries are described.   
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1.0 Δηζαγσγή 

 

Σηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο νη αιιαγέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ζπλήζεηεο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ.  Οη επηρεηξήζεηο 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ απφ ηελ αγνξά, δελ 

ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ «εκπεηξίεο» ή ηηο «ππνςίεο» πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ θιάδν 

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηε ε επηρείξεζε (Urbanskienė et al. 2008).  Η δηαρείξηζε ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (customer relationship management) είλαη ε έλαξμε δηαιφγνπ κε 

ηνλ πειάηε πνπ αξγφηεξα κεηαηξέπεηαη ζε θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηειηθά 

ζεκαίλεη ηελ επηβίσζε ηεο ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ (Urbanskienė et al. 2008).  

Τν ζχζηεκα CRM πνπ ηειηθψο ζα επηιεγεί θαη εθαξκνζζεί δελ εγγπάηαη ηελ αιιαγή 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Mηα επηρείξεζε δελ κπνξεί λα απνθηήζεη 

πειαηνθεληξηθή θηινζνθία άκεζα θαη απηφκαηα φπσο θαη ν ίδηνο ν πειάηεο δελ γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν πηζηφο θαη επσθειήο γηα ηελ εηαηξία.  Δξεπλεηέο απφ ηελ Γχζε ππνζέηνπλ 

φηη ην 80% ησλ εθαξκνδφκελσλ απνθάζεσλ απνηπγράλνπλ ιφγσ ηεο αλππαξμίαο 

μεθάζαξνπ ζρεδίνπ δξάζεο ή ηεο απνπζίαο αληαγσληζκνχ.  Η δηαρείξηζε ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ είλαη  φιεο εθείλεο νη πιεξνθνξίεο –ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο.  Κξίλεηαη αλαγθαίν λα δηαηππψζνπκε ην αθφινπζν 

εξψηεκα: Τη θαη κε πνην ηξφπν είζηε έηνηκνη λα παξνπζηάζεηε ζηνπο πειάηεο ζαο;  Τη 

πεξηκέλνπλ απφ εζάο θαη ηη αλακέλνπλ πεξηζζφηεξν;  Μφλν έπεηηα ζα πξέπεη λα 

επηιέγνληαη νη θαηάιιειεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο γηα λα απνθηήζεη ε επηρείξεζε 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ (Urbanskienė et al. 2008).  Ο φξνο 

ηερλνινγία αλαθέξεηαη ζε κηα ηερληθή ιχζε πνπ π.ρ. ζα απηνκαηνπνηήζεη ηελ 

δηαδηθαζία πσιήζεσλ (Urbanskienė et al. 2008).  Ο Dick Lee (2000) αλαθέξεη φηη ην 

CRM γίλεηαη αληηιεπηφ ζαλ κία «αιπζηδσηή αληίδξαζε» πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε θαη φηαλ επηηπγράλνληαη πςεινχ επηπέδνπ αλάπηπμε 
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ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ζπλερή βειηίσζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Οη Raman et al. αλαθέξνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα CRM κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

ζε ιεηηνπξγηθά θαη αλαιπηηθά.  Τν ιεηηνπξγηθφ CRM 

απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ελψ δηακνξθψλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

απηέο πεξηνρέο έηζη ψζηε λα παξέρεηαη κηα ζπλερφκελε πςειή αμία γηα ηνπο πειάηεο.  

Σε απηφ πεξηιακβάλνληαη ε απηνκαηνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ, ην ηκήκα 

marketing, ε ππνζηήξημε πειαηψλ κε ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  Γηα παξάδεηγκα έλα ζχζηεκα CRM έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

θαζνδεγήζεη έλαλ πσιεηή κέζσ αλαγλψξηζεο πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πειάηε φηαλ πξαγκαηνπνηείηε κία ηειεθσληθή θιήζε.  Δλ ζπλερεία, νη πιεξνθνξίεο 

ζπλδένληαη κε ην back office ηεο εηαηξίαο ή πξνσζνχληαη ζε άιια ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα 

(παξαγσγή, logistics) θαη ζε άιινπο δίαπινπο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ 

θαη αλαγλσξίζνπλ ηελ πξνζθνξά πνπ ζα παξέρεη ζηνλ πειάηε αμία.  Τν αλαιπηηθφ 

CRM αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη αλαθνξηθά κε ην πξνθίι ησλ 

πειαηψλ (π.ρ. δεκνγξαθηθά ζηνηρεία), ηελ αλάιπζε ηνπο θαη ελ ηέιεη ηελ βειηίσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  Βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο φπσο ε 

απνζήθεπζε θαη εμφξπμε δεδνκέλσλ.  Σηελ ηδαληθή πεξίπησζε ε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

πειαηψλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκε απφ φια ηα ζρεηηθά ηκήκαηα φπσο νη 

πσιήζεηο, ε εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ην marketing.  To αλαιπηηθφ CRM, απνηειεί ηε 

βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ εθζηξαηεηψλ κάξθεηηλγθ ζπκκεηέρoληαο 

ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ.  
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2.0 Η αλάγθε εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ CRM ζην ιηαληθό εκπόξην 

 

Σε κηα πξφζθαηε δεκνζηεπκέλε έξεπλα γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ κε ηίηιν “Food 

Channel Industry Outlook” νη ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ Retail Forward ππνζηεξίδoπλ 

φηη νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηξνθίκσλ ζα απμεζνχλ 

ζηαδηαθά ηα επφκελα πέληε ρξφληα θαηαιακβάλνληαο ηα 2/3 ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ 

ηξνθίκσλ ζηελ θαηεγνξία “food at home spending”.  Σαλ απνηέιεζκα, ηα supermarkets 

ζα αλαγθαζηνχλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ψζηε λα απμήζνπλ ην κεξίδην 

ηνπο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ.  Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη, επίζεο, λα επαλεμεηάζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ελψ θαη 

απηνί επηδεηνχλ πεξαηηέξσ αλάπηπμε (πεγή: 

crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?news_id=114843). 

“Τα πξνζερή έηε αλακέλεηαη φηη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζα αιιάμεη κνξθή 

ζηνρεχνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα αγνξαζηψλ,” ζρνιηάδεη ν Nick McCoy, 

ζπγγξαθέαο ηνπ Food Channel Industry Outlook.  Έρνληαο πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο, ζηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ, απφ πνηέ, νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζα 

δηακνξθψζνπλ ην κέιινλ ησλ ζνχπεξ κάξθεη.  Σηελ παξαθάησ έθζεζε ε εηαηξία Retail 

Forward αλαγλσξίδεη ηηο ζεκειηψδεηο ζηξαηεγηθέο αιιαγέο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο λα 

εθαξκνζζνχλ πξνθεηκέλνπ ηα ζνχπεξ κάξθεη λα δηαηεξήζνπλ θαη επαλαθηήζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο (πεγή: 

crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?news_id=114843). 

Γλσξίδεηε ηη ζέινπλ νη αγνξαζηέο ζαο.  Δλψ ην 60% ησλ θαηαλαισηψλ ζπλερίδεη 

θαη θάλεη ηηο αγνξέο ηνπ απφ ζπκβαηηθά ζνχπεξ κάξθεη, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηε έλαο νινέλα θαη απμαλφκελνο αξηζκφο αγνξαζηψλ πνπ ηα έρνπλ 

εγθαηαιείςεη εμαηηίαο ησλ επηηαθηηθψλ ηνπο αλαγθψλ γηα κία πξνζέγγηζε 

πειαηνθεληξηθή ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηηο δηθέο ηνπο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο.  Γηα λα 
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επαλαθηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, νη επηρεηξήζεηο-ζνχπεξ κάξθεη, πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

πνηνη θαηαλαιψλνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ηη είλαη απηφ πνπ ζέινπλ (πεγή: 

crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?news_id=114843). 

 Έλα ινγηζκηθφ CRM δηαηεξεί πιήξεο ηζηνξηθφ ελφο πειάηε, ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο γλσξίδνπλ ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο θαη θαηαθέξλνπλ λα 

εδξαηψζνπλ κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε απηνχο (πεγή: http://el.wikiversity.org).          

Δπελδύζηε ζε λέεο κνξθέο.  Οη επηρεηξήζεηο ζνχπεξ κάξθεη ζα αλαγθαζζνχλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο φπσο one stop shopping, upscale 

gourmet, extreme value έηζη ψζηε λα αληαγσλίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηηο ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπο (πεγή: 

crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?news_id=114843). 

Η αξρηηεθηνληθή ησλ CRM ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο πειάηεο γηα λέεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, 

πξνζθνξέο θαη νηηδήπνηε θξίλεηαη φηη ζα βειηηψζεη ηελ εκπνξηθή εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο-ζνππεξκάξθεη (πεγή: http://el.wikiversity.org).     

Δπηδηώμηε κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα.  Κξίλεηαη αλαγθαία ε δηαξθήο 

επαλεμέηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζνχπεξ κάξθεη πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί κείσζε θφζηνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.  Τα ζπζηήκαηα CRM κεηψλνπλ 

ηελ αλάγθε γηα δηαθίλεζε θαη εθηχπσζε αλαθνξψλ-ραξηηνχ ειαηηψλνληαο ζεκαληηθά  

ηνπο απαηηνχκελνπο ρξφλνπο γηα εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, απμάλνληαο ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ.  Όια απηά έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ελ ηέιεη απνηειεζκαηηθφηεξσλ δηεξγαζηψλ (πεγή: 

crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?news_id=114843). 

Δζηίαζε πξνκεζεπηώλ ζηνλ πειάηε.  Οη πξνκεζεπηέο ζα ρξεηαζζεί λα παξέρνπλ 

επέιηθηα πξνγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε πνηθίιεο αλάγθεο θαη αγνξέο 

πξνζθέξνληαο κία πειαηεηαθή πξνζέγγηζε ελ ζπγθξίζεη κε ηελ καδηθή εζηίαζε ησλ 
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πεξαζκέλσλ εηψλ (πεγή: 

crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?news_id=114843). 

Οη θαηαλαισηέο έρνπλ, πιένλ, πεξηζζφηεξεο ιχζεηο απφ πνηέ θαη ζα επηιέμνπλ 

εθείλν ην θαηάζηεκα ηνπ νπνίνπ ην εκπφξεπκα θαη νη ππεξεζίεο αληαπνθξίλνληαη 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπο.  Η πειαηνθεληξηθή θηινζνθία πνπ ζα ραξαθηεξίδεη ην 

ιηαληθφ εκπφξην ζα εζηηάδεη ιηγφηεξν ζηελ ηηκή θαη πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία αμίαο 

κέζσ πξσηνπνξηαθψλ ηερλνινγηψλ, θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο, πνηθηιία πξντφλησλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θηι (πεγή: 

crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?news_id=114843). 

Όηαλ δεκηνπξγείηαη κία ιχζε CRM ζε κηα εηαηξία νη θπξηφηεξεο πεξηνρέο 

ππνζηήξημεο είλαη νη πσιήζεηο, ην κάξθεηηλγθ θαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ.  Τα 

παξαπάλσ ηκήκαηα είλαη ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο ν θαηαλαισηήο  έξρεηαη ζε επαθή 

πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ δηαδηθαζία πψιεζεο ελφο πξντφληνο.  Δίλαη 

,δειαδή, κηα ζπλερή ζρέζε πνπ μεθηλά κε ηελ δηαδηθαζία αγνξάο θαη απαηηεί δηαξθή 

πιεξνθφξεζε θαη γλψζε αλάινγα θαη κε ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηνπ εθάζηνηε 

πειάηε (Βιαρνπνχινπ 2001).  

Πσιήζεηο.  Οη πσιεηέο απνηεινχλ έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ CRM, είλαη απηνί πνπ 

έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε πηζαλνχο αγνξαζηέο, αλαιχνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

ησλ πξντφλησλ, παξνπζηάδνπλ ηα ζπγθξηηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη πξνζπαζνχλ λα 

ηνπο κεηαηξέςνπλ ζε πηζαλνχο αγνξαζηέο.  Δλεκεξψλνληαη γηα ηηο πξφζθαηεο ηάζεηο 

ηεο αγνξάο θαη παξέρνπλ κηα δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε ζηελ επηρείξεζε.  Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα παξέρνπλ επθνιία πξφζβαζεο (Βιαρνπνχινπ 2001). 

Δμππεξέηεζε.  Σηηο κέξεο καο ε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε έπαςε λα εζηηάδεη ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη εθηείλεηε πέξα απφ απηφ.  Η ρξεζηκνπνίεζε 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο είλαη ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο θαη 
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αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ νη επηρεηξήζεηο αιιειεπηδξνχλ κε 

απηφ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζηελ ρξήζε ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο.  Τν internet, 

email, αθφκε θαη ε θαη’ ηδίαλ ζπλάληεζε πξνζζέηεη αμία θαη εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο λα δηαηεξεί επραξηζηεκέλνπο θαη πηζηνχο πειάηεο (Βιαρνπνχινπ 

2001). 

Μάξθεηηλγθ.  Οη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ θαη νη θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππ’ φςηλ θαη νδεγνχλ ζε πξνζσπνπνηεκέλεο θακπάληεο κε ζηφρν 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο.  Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη κία πξψηε επαθή κε 

ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ καδηθνχ κάξθεηηλγθ θαη ελ ζπλερεία αθνινπζνχλ πξνζπάζεηεο 

εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο.  Οη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ είλαη 

βαζηζκέλεο ζην internet θαη ζηα email επηηξέπνληαο ζηνπο αγνξαζηέο λα ιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο φηαλ θαη φπνηε ην ζειήζνπλ (Βιαρνπνχινπ 2001). 

Σηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα κειεηήζνπκε ζπζηήκαηα  CRM πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ιηαληθφ εκπφξην, ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία θαζψο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ απηά κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ.  Οη πεξηνρέο πνπ ππνζηεξίδεη έλα 

νινθιεξσκέλν CRM είλαη: 

 Πσιήζεηο 

 Πξφβιεςε πσιήζεσλ 

 Υπνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ 

 Μάξθεηηλγθ 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ 

 Δλνπνίεζε κε ην ERP       
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3.0 Γνκηθά Σηνηρεία ζπζηεκάησλ CRM γηα ην ιηαληθό εκπόξην 

 

Τα πεξηερφκελα ηνπ πίλαθα Α θαη εηδηθφηεξα ε δεμηά ζηήιε αλαθέξεηαη ζηα δνκηθά 

ζηνηρεία ζρεκαηηζκνχ ζπζηεκάησλ CRM ζχκθσλα κε ηνπο Urbanskienė et al. (2008), 

Chen & Popovich (2003) θαη Atos Origin (2007). 

Σπγγξαθείο Γνκή Σπζηεκάησλ CRM 

Urbanskienė et al. 2008  Σηξαηεγηθή CRM θαη αμηνιφγεζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

 Οη πειάηεο θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο 

 Γίαπινη επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο 

 Δξγαδφκελνη θαη επηρείξεζε 

 Γηαδηθαζίεο 

 Τερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ 

 Δπελδχζεηο θαη αλακελφκελν θέξδνο 

 

Chen, Popovich (2003)  Τερλνινγίεο 

 Γηαδηθαζίεο  

 Άλζξσπνη 

Atos (2007) 

 

 Γηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ (ζηξαηεγηθέο, 

φξακα , ζηφρνη) 

 Γηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο 

 Γηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

 Αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

Πίνακαρ Α Γομή ςζηημάηυν CRM 

 

Ύζηεξα απφ κειέηε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ησλ ηερλνινγηψλ πνπ απαηηνχληαη, ησλ 

θαηάιιεισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαλαισηέο, ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

αλάιπζεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηκεκαηνπνίεζεο απνθαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ  

κνληέινπ πνπ ζα ππνζηεξίμεη κηα επηρείξεζε ιηαληθήο.   Σην ζρήκα 1 απεηθνλίδεηαη ην 
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γεληθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν CRM ζην νπνίν θαηαιήγνπκε φπνπ θαη αλαθέξνληαη ηα 

θχξηα δνκηθά ζηνηρεία.  Σε πξψην ζηάδην νη πιεξνθνξίεο εηζξένπλ ζην ζχζηεκα θαη 

απνζεθεχνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο ή κάξθεηηλγθ βάζεηο δεδνκέλσλ.  Τα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα ειεθηξνληθά ζεκεία πψιεζεο (E-Point of 

sale system), ηερλνινγίεο RFID, δηαδηθηπαθνί ηφπνη αθφκε θαη ην παξαδνζηαθφ 

ηειεθσληθφ θέληξν.  Οη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο θαη κάξθεηηλγθ 

βάζεηο δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εηζξέεη ζην ζχζηεκα.  Τα 

δεδνκέλα αλαιχνληαη, ζην ζηάδην επεμεξγαζίαο, κε ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη 

ελ ζπλερεία ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ζηνρεπφκελεο εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ (εθξνή) πνπ αλαθέξνληαη ζε ππάξρνληεο ή 

δπλεηηθνχο πειάηεο.   

 

σήμα 1 Γομή ζςζηήμαηορ CRM για ηο λιανικό εμπόπιο 

Σηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηα ζηάδηα απφ ηα 

απνηειείηαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ζα ζρνιηάζνπκε εθηελψο 

έλαλ ηξφπν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ (θάξηεο πίζηεο) θαη ζα αθνινπζήζεη αλαιπηηθή 

αλαθνξά ηνπ ζηαδίνπ επεμεξγαζίαο.  Τέινο, ζηελ παξάγξαθν 3.4 ζα πεξηγξάςνπκε 

Ειςροή Επεξεργαςία 
Data Mining 

Εκροή 
Mobile 

Marketing 

Operational 
Database 

Marketing 
Database 

Feedback 

POS 

RFID 

Σηλ. Κζντρο 

Ιςτόσ 

Κάρτεσ 
Πίςτησ 
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ζπλνπηηθά έλα ζχζηεκα πνπ πηνζεηήζεθε κε αζχξκαηεο ηερλνινγίεο δεδνκέλσλ, 

παξέρεη έλα ζρέδην κάξθεηηλγθ (εθξνή) πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ παξαπάλσ 

ππνδνκψλ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα πξνηεηλφκελν ζχζηεκα CRM θαηάιιειν γηα 

ρξήζε ζε ζνππεξκάξθεη.  

 

3.1 Δηζξνή Γεδνκέλσλ 

 

Πξνγξάκκαηα-Κάξηεο Πηζηόηεηαο.  Σην παξαθάησ άξζξν γίλεηαη αλαθνξά γηα 

ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ νη θάξηεο αμίαο ή πηζηφηεηαο ζηε δηαηήξεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο.  Τα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο δελ επηβξαβεχνπλ απιά ηνπο 

πειάηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ  επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο, ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα 

ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ θαη ηνπ πξνθίι ησλ 

θαηαλαισηψλ (πεγή: Bloomsbury Business Library).   

Ο θπξηφηεξνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ 

είλαη ε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο καθξνπξφζεζκα φηαλ ην θφζηνο 

απφθηεζεο λέσλ θξίλεηαη απαγνξεπηηθφ ελ ζπγθξίζεη κε ην ππάξρσλ πειαηνιφγην.  Η 

δεκηνπξγία θαη θαζηέξσζε πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο είλαη έλαο ηξφπνο επίηεπμεο ηνπ 

παξαπάλσ ζηφρνπ, παξφηη δελ ζεσξείηαη φηη ππνθαζηζηά ηα πνηνηηθά επίπεδα 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο.  Δπεηδή ην θφζηνο θαη ηα γεληθά έμνδα ελφο 

ηέηνηνπ έξγνπ είλαη πςειά είλαη ζεκαληηθφ λα δνκείηαη θαη λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά.  Δπνκέλσο, νη θάξηεο πηζηφηεηαο ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο πσιήζεσλ θαη είλαη κηα πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ ιηαληθή επηρείξεζε (πεγή: 

Bloomsbury Business Library).   

Μηα αιπζίδα ιηαληθήο ζα κπνξνχζε λα ελεξγνπνηήζεη έλα απιφ πξφγξακκα 

πξνζθέξνληαο αληακνηβέο ζηνπο πειάηεο πνπ δηαηεξνχληαη θαη αγνξάδνπλ 

πεξηζηαζηαθά ηα πξντφληα ηεο.  Ωζηφζν, ηα δεδνκέλα δηαζέζηκα απφ πξνγξάκκαηα 
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πηζηφηεηαο επηηξέπνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ αγνξαζηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη εχξεζεο ησλ πην θεξδνθφξσλ.  Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη πνιχηηκεο 

γηα ηελ αλάπηπμε κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ κάξθεηηλγθ θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

(πεγή: Bloomsbury Business Library). 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ζα 

θαζνξίζνπλ ηελ επηηπρία ή κε ησλ θαξηψλ πηζηφηεηαο θαζψο πξνηνχ θαλ επηζεκαλζεί 

ε αλάγθε θαζηέξσζεο θαξηψλ πηζηφηεηαο ηα παξαπάλσ πξέπεη λα θπκαίλνληαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (πεγή: Bloomsbury Business Library). 

Όπσο αλαθέξζεθε ε εηαηξία ζηνρεχεη λα ζπγθξαηήζεη ηνπο πειάηεο ηεο 

καθξνπξφζεζκα.  Όζνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ ιακβάλνπλ, πηζαλψο ζα ζπλερίζνπλ λα αγνξάδνπλ απφ ηελ ίδηα αιπζίδα.  Απηφ 

εληζρχεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ πνπ αληακείβνπλ ηνπο πειάηεο γηα ηελ 

αθνζίσζή ηνπο.  Τα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο απφ 

εθπηψζεηο ζε ζπλερφκελεο αγνξέο θαη θίλεηξα γηα πνιιαπιέο αγνξέο έσο ζχλζεηα 

αηνκηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ πνιχ-επίπεδεο αληακνηβέο γηα πειάηεο πνπ 

ζπλερίδνπλ λα απνιακβάλνπλ κηαο ππεξεζίαο (πεγή: Bloomsbury Business Library).    

Οη πειάηεο ζα αηζζάλνληαη εππξφζδεθηνη φληαο κέιε ελφο πξνγξάκκαηνο πίζηεο θαη 

ζα αληακείβνληαη γη’ απηφ.  Τα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πιεξνχλ κηα ζεηξά 

δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ:   

 Οη πειάηεο, ηαθηηθά, πξνρσξνχλ ζε αγνξέο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Αλήθνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα θαη ε επηρείξεζε ζέιεη λα ηνπο 

δηαηεξήζεη παληνηηλά.  Υπάξρεη κηα επθαηξία γηα λα πξνζζέζνπλ αμία ζε 

βαζηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο.  Τα κέιε θαηαβάιινπλ εηήζηα ακνηβή γηα κηα 

ππεξεζία θαη ε πξφζεζε είλαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.  

 Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηαθηηθψλ πξνζθνξψλ θαη πψιεζεο ζρεηηθψλ πξντφλησλ 

ζε νκάδεο θαηαλαισηψλ κε εηδηθά ελδηαθέξνληα. 
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 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ελφο πξντφληνο-ππεξεζίαο πξνζθέξνληαο 

ζηνπο πειάηεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ βειηηψλνπλ ην βαζηθφ 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία.  

 Σηνπο ηαθηηθνχο ζπλδξνκεηέο παξέρνληαη εηδηθά πξνλφκηα (πεγή: Bloomsbury 

Business Library).  

 

Έλα πξφγξακκα πίζηεο αληηπξνζσπεχεη κία ζεκαληηθή επέλδπζε.  Οη θχξηνη ηνκείο 

θφζηνπο είλαη: 

 Η ζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Αξρηθέο πξνζθνξέο. 

 Γηνίθεζε. 

 Κφζηε κάξθεηηλγθ. 

 Κφζηνο κηζζνδνζίαο. 

 Πξνζθνξέο πειαηψλ. 

 Γηαρείξηζε βάζεο δεδνκέλσλ. 

 Γηαζέζηκα θαλάιηα επηθνηλσλίαο π.ρ. γξακκή βνήζεηαο θαηαλαισηή (πεγή: 

Bloomsbury Business Library). 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη έλα πξφγξακκα πηζηφηεηαο πξνζθέξεη ηζρπξά πιενλεθηήκαηα, 

κπνξεί λα κελ είλαη ε κφλε ιχζε.  Δμεηάζηε ηα αθφινπζα ζεκεία πξνζεθηηθά πξνηνχ 

δεζκεχζεηε πφξνπο ζε έλα πξφγξακκα: 

 Οη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πειάηε ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ζην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία;   

 Θα κπνξνχζε κηα ηέηνηα αιιαγή λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ησλ πσιήζεσλ θαη 

ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο; 
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 Θα κπνξνχζε έλα πξφγξακκα πίζηεο λα δηαθνξνπνηήζεη έληνλα ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία ζαο; 

 Μήπσο νη αληαγσληζηέο ζαο πξνζθέξνπλ έλα παξφκνην πξφγξακκα; 

 Έρεηε ηνπο πφξνπο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο; 

 Τα νθέιε ζα δηθαηνινγνχζαλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο; 

 Οη πιεξνθνξίεο ησλ πειαηψλ δηαζέζηκεο δηθαηνινγνχλ ην θφζηνο (πεγή: 

Bloomsbury Business Library);  

Έλα πξφγξακκα πίζηεο απαηηεί πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ψζηε νη πειάηεο λα 

ιακβάλνπλ ηα πςειφηεξα πξφηππα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, έηζη ε εθπαίδεπζε ζηηο 

ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζεκαληηθή.  Έλαο ηθαλφο αξηζκφο 

πφξσλ είλαη απαξαίηεην λα δεζκεπηνχλ γηα ην πξφγξακκα.  Η πνηνηηθή εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ.  Τα θχξηα ζεκεία είλαη: 

 Πξνζδηνξίδνληαο ηα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο. 

 Οξηζκφο ελφο ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Δξεπλψληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

 Καηαιήγνληαο ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έλαξμε. 

 Δηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο γηα 

ηελ δεκηνπξγία δέζκεπζεο. 

 Δθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ απαηηήζεσλ. 

 Δθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο θαηάξηηζεο γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Αλάπηπμε ελαξθηήξηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα εμαζθαιίζεη πςειά επίπεδα 

επαηζζεηνπνίεζεο αλάκεζα ζε δπλεηηθνχο θαη ππάξρνληεο πειάηεο. 
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 Δθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ψζηε ηα κέιε λα εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ 

πςειά επίπεδα παξνρψλ (πεγή: Bloomsbury Business Library). 

Έλα πξφγξακκα πίζηεο είλαη κηα καθξνπξφζεζκε επέλδπζε. Απηφ ζεκαίλεη δηαξθή  

δέζκεπζε φζνλ αθνξά ηα άηνκα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο θαη έλα πξφγξακκα πνπ 

ζα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κειψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  Έλαο ηξφπνο λα ην 

επηηχρεη είλαη νη αληακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ νη ηαθηηθνί πειάηεο ησλ κεγάισλ 

αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ (πεγή: Bloomsbury Business Library).  

Οη θάξηεο πηζηφηεηαο πξνζθέξνπλ πνηθίιεο πιεξνθνξίεο θη’ απηφ είλαη ρξήζηκν γηα 

ην κειινληηθφ άκεζν κάξθεηηλγθ.   

 Βεβαησζείηε φηη έρεηε ιάβεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ έληαμε ζηα έληππα 

αίηεζεο.  

 Παξαθνινπζήζηε ηηο αγνξέο ησλ θαηαλαισηψλ θαη πξνρσξήζηε ζε 

πξνζσπνπνηεκέλεο πξνθνξέο. 

 Τκεκαηνπνηείζηε ηε βάζε δεδνκέλσλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, γηα λα 

βειηησζεί ε ζηνρνζέηεζε αθφκε πεξηζζφηεξν (πεγή: Bloomsbury Business 

Library). 

Οη έκπνξνη ιηαληθήο εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα φπνπ νη πειάηεο θεξδίδνπλ πφληνπο 

αλάινγα κε ηηο δαπάλεο ηνπο.  Οη πφληνη ζπιιέγνληαη απφ ηελ έμππλε θάξηα θαη νη 

θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζεκεία γηα λα πιεξψζνπλ άιιεο αγνξέο.  

Με ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ νηθνδνκείηε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ 

πειαηψλ.  Παξέρεη ιεπηνκεξείο ζηνηρεία ησλ αγνξαζηηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ θαη 

απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ-ππεξεζηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηα 

δεδνκέλα ησλ θαηαλαισηψλ (πεγή: Bloomsbury Business Library).   

Τα πξνγξάκκαηα ηαθηηθψλ αγνξαζηψλ, πνπ επίζεο ζπζζσξεχνπλ πιεξνθνξίεο ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη έλα ηζρπξφο ζπλδπαζκφο.  Έλα παξάδεηγκα 

είλαη νη ηαθηηθνί επηβάηεο πνπ εθαξκφδνπλ νη πεξηζζφηεξνη αεξνκεηαθνξείο.  Απηέο 
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πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή δσξεάλ πφλησλ γηα θάζε πξννξηζκφ, αλάινγα κε ηελ 

ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, πνπ αληαιιάζζνληαη κε δσξεάλ ηαμίδηα αλαςπρήο.  Οξηζκέλεο 

αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πξνζθέξνπλ δνκεκέλεο αληακνηβέο ζχκθσλα κε ηελ ζπλνιηθή 

ρξήζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.  Τα κέιε ηεο νκάδαο απηήο ζα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε θαζίζκαηα ηεο πξνηίκεζεο ηνπο, δηαθαλνληζκνχο κε μελνδνρεία θαη εηαηξείεο 

ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη πξφζβαζε ζε πνιπηειείο αίζνπζεο αλακνλήο (πεγή: 

Bloomsbury Business Library). 

Έλα πξφγξακκα πίζηεο πξέπεη λα παξέρεη πξαγκαηηθά, καθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ 

ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο απφ ηνπο πειάηεο.  Σε πεξίπησζε 

πνπ δελ είλαη βηψζηκα, νη πειάηεο ζα απνρσξήζνπλ ζε άιιν αληαγσληζηηθφ πξφγξακκα 

ιηαληθήο.  Τα ζπζηαηηθά γηα κηα επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πίζηεο θαη ηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ πειαηψλ καθξνπξφζεζκα είλαη: 

 Η δηαξθήο εμεξεχλεζε ησλ ζπλεζεηψλ ηνπο. 

 Η αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε. 

 Η παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (πεγή: Bloomsbury 

Business Library). 

Οη θάξηεο πειαηεηαθήο πίζηεο απνηεινχλ κία κφλν πξνζέγγηζε ζηε δηαηήξεζε ησλ 

πειαηψλ. Η επέλδπζε θξίλεηαη αλεπηηπρήο αλ ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ε 

επηρείξεζε νξηνζεηείηε απφ θαθή εμππεξέηεζε πειαηψλ ή απφδνζε πξντφλησλ-

ππεξεζηψλ.  Η γλψκε θαη νη ζπλήζεηεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ θαη λα ζεζπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ππεξεζηψλ.  Δίλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε λα θαζηεξσζνχλ ηα απνδεθηά φξηα πνηφηεηαο πξνηνχ ε επηρείξεζε ιηαληθήο 

μεθηλήζεη ην πξφγξακκα εθαξκνγήο πειαηεηαθήο πίζηεο.  Δλ ηέιεη, νη πειάηεο ζα 

πξνηηκήζνπλ ηελ πνηφηεηα έλαληη ησλ αληακνηβψλ (πεγή: Bloomsbury Business 

Library). 
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Οη θάξηεο αμίαο δχλαηαη λα παξέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ αγνξαζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο αμίαο 

ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο.  Τα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο είλαη έλαο ηξφπνο 

εληνπηζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ πξνβιεκάησλ ζηελ απφδνζε 

πξντφλησλ ή ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (πεγή: Bloomsbury Business Library).   

 

Operational Databases 

Μία ιεηηνπξγηθή βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα «δέρεηαη» θαη λα «εθηειεί» 

εληνιέο.  Σπλήζσο, είλαη ζπλδεδεκέλε ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πψιεζεο 

(Point of sale system-POS) θαη θαηαγξάθεη εηζεξρφκελα-εμεξρφκελα πξντφληα ,θαζψο, 

θαη ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.  Έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο 

κε πηζησηηθέο θάξηεο, ππνζηεξίδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηηο εγρψξηεο 

ππεξεζίεο-εθνξίεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή ειιηπψλ ζηνηρείσλ ηηο πεξηφδνπο 

ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ.  Δίλαη ιίγεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

θάπνηα ιεηηνπξγηθή βάζε δεδνκέλσλ (πεγή: 

http://www.crm2day.com/editorial/EplZlkuVuAjSJKDxsa.php).          

 

Marketing Databases 

Δίλαη βαζηζκέλεο ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, πεξηέρνπλ ηζηνξηθφ πσιήζεσλ, ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε, ηελ αλάδξαζε γχξσ απφ απηήλ (απνηειέζκαηα έξεπλαο, 

παξάπνλα, θηι).  Έρνπλ ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά γηα ην ηκήκα κάξθεηηλγθ θαη 

,ζπλήζσο, νη εηαηξίεο αλαζέηνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.  Ο 

βαζηθφο ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, νη 

πσιήζεηο, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ε πξνζέγγηζε λέσλ πειαηεηαθψλ βάζεσλ.  

Πεξηέρνπλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν) θαη επηπιένλ 

ζηνηρεία φπσο αμία δηάξθεηαο δσήο, εηήζηεο πσιήζεηο-ζπλαιιαγέο θαη ηα απνηειέζκαηα 
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ησλ εθζηξαηεηψλ  (πεγή: 

http://www.crm2day.com/editorial/EplZlkuVuAjSJKDxsa.php). 

Σε κία βάζε δεδνκέλσλ marketing database ην ηκήκα κάξθεηηλγθ αλαπηχζζεη 

εθζηξαηείεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.  Οη πειάηεο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο (ζπρλνί πειάηεο έλαληη ζπάλησλ πειαηψλ) ή βάζε δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ 

(ειηθησκέλνη ζε ζρέζε κε λένπο, έγγακνη ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο).  Η θάζε 

θακπάληα δεκηνπξγείηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα (segment) κε ηελ αμηνιφγεζε λα 

πεξηιακβάλεηαη ζην αξρείν δεδνκέλσλ ψζηε λα είλαη νξαηή ε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ 

ηνλ θάζε ρξήζηε (πεγή: 

http://www.crm2day.com/editorial/EplZlkuVuAjSJKDxsa.php). 

 

3.2 Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ 

 

Εξόπςξη Δεδομένων 

Η εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη ν γεληθφο φξνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ εξκελεία δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο.   

Καζψο νη επηρεηξήζεηο εμεηάδνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ηκήκα κάξθεηηλγθ, επηθεληξψλνληαη ζε ζηνηρεία θαη ηελ ηθαλφηεηα εμφξπμεο ηνπο.  

Πψο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, λα πξνβνχλ ζε θαηάιιειεο 

πξνζθνξέο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο πην επηηπρεκέλεο;   

Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο ζε φιε ηελ επηρείξεζε ζε κία 

ζπλεπή, αμηφπηζηε, εχρξεζηε κνξθή θαη δηαλέκνληαη ζην θαηάιιειν επίπεδν ζε φιε 

ηελ επηρείξεζε.  Μφιηο ε επηρείξεζε αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο πειαηψλ γηα 
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ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ίζσο λα επηρεηξήζνπλ λα αλαπηχμνπλ πην εμειηγκέλα κέζα πνπ 

επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία πειαηψλ.        

Η εμφξπμε δεδνκέλσλ, ε εμεξεχλεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο 

είλαη φξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ επίκνλε θαη απαηηεηηθή αλαδήηεζε ηδεψλ νη νπνίεο δελ 

είλαη νχηε πξνθαλείο νχηε αληηγξάςηκεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο.  Η δηαρείξηζε ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κηαο επηρείξεζεο ψζηε λα απνθαιχςνπλ ηηο επθαηξίεο, θαηεπζχλζεηο ησλ πξσηνβνπιηψλ 

CRM.   

Η εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη κία ηερληθή θαηαλφεζεο ηεο πξνζέγγηζεο κε ηνπο 

πειάηεο κε φθεινο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία.  Η αλάιπζε δεδνκέλσλ 

θπκαίλεηαη απφ έλαλ απιφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ, ηνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ ηεο 

επηθνηλσλίαο κέρξη ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

εθαξκνγή πνιχπινθσλ αιγνξίζκσλ (πεγή: 

http://www.crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?id=EpFEkVEFuVdgxAUUNG

). 

 

Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε (Descriptive Analysis) 

Η ηερληθή ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ 

ζχλζεηεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο.  Η ηκεκαηνπνίεζε θαη νη ηερληθέο νκαδνπνίεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαρσξίζνπλ ηνπο πειάηεο ζχκθσλα κε ηα θνηλά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ.  

Η βαζηθή ηκεκαηνπνίεζε ησλ πειαηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε θάπνηα κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα δεκνγξαθηθά, ε θπξηφηεηα ή ε ρξήζε ηνπ πξντφληνο.  Τα 

ηκήκαηα  πεξηέρνπλ δεδνκέλα φπσο αληξηθφο έλαληη γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ  ή γπλαίθεο 

πάλσ απφ 55 ρξνλψλ έλαληη γπλαηθψλ πνπ δελ έρνπλ μεπεξάζεη ηα 55 ηνπο ρξφληα.   
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Τα clusters πεξηγξάθνπλ επηκέξνπο ηκήκαηα ζχκθσλα κε κηα ιίζηα πξνεπηιεγκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπλήζσο, απηψλ πνπ ζεσξνχληαη βαζηθνί δείθηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ θαηαλαισηή.  Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ γεν-δεκνγξαθηθέο (geo-

demographics) κεηαβιεηέο πξνθεηκέλνπ λα εζηηάζνπλ ζην brand marketing.  Οξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο βαζίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ ζε ζπζπείξσζε ηηκψλ (value 

clusters) κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ή δπλεηηθή αμία κηαο νκάδαο πειαηψλ.   

Τα κε δηαρσξηζκέλα ηκήκαηα απαηηνχλ πην εμειηγκέλεο, αλαιπηηθέο ηερληθέο πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ζηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ βαζηδφκελε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ.  Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κε δηαρσξηζκέλνπ ηκήκαηνο είλαη 

ελφο αγνξαζηή πνπ μνδεχεη ηα ρξήκαηά ηνπ ζε έλα κφλν πξντφλ-ππεξεζία (π.ρ. ηαμίδηα) 

ζαλ λα αλήθε ζε κηα επθαηάζηαηε νκάδα θαη φρη ζε ζπζρεηηζκέλα πξντφληα- ππεξεζίεο 

(π.ρ. εμππεξέηεζε δσκαηίνπ).  Τα παξαπάλσ κνληέια δαπαλψλ δηαρσξίδνπλ ηνπο 

πειάηεο ζε δχν ηκήκαηα (segments).   

Άιια είδε πεξηγξαθηθψλ αλαιχζεσλ ηεο αγνξάο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε 

θαιαζηνχ (basket analysis) θαη ηελ αλάιπζε ηεο «δηαδξνκήο» (clickstream analysis).  Η 

πξψηε εμεηάδεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε δεχηεξε 

κειεηάεη ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν, ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςεη ηηο ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πειαηψλ (πεγή: 

http://www.crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?id=EpFEkVEFuVdgxAUUNG

). 

 

Predictive Modeling 

Η κνληεινπνίεζε πξφβιεςεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή είλαη έλα εξγαιείν 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ κε ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ κέζα απφ έλα επξχ θάζκα 

παξαγφλησλ.  Η ηερληθή predictive modeling θαζνξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο θαη ππνινγίδεη ην βαζκφ ζπζρέηηζεο θαη θαηά 
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ζπλέπεηα ηελ ζηαηηζηηθή αμηνπηζηία.  Τν απνηέιεζκα ελφο κνληέινπ πξνβιέςεσλ είλαη 

έλαο καζεκαηηθφο ηχπνο ή βαζκνινγία πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί γηα λα 

πξνβιέςεη πηζαλή ζπκπεξηθνξά πειαηψλ. 

Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη κνληέισλ πξφβιεςεο.  Τα κνλν-παξαγνληηθά κνληέια 

ειέγρνπλ έλαλ εληαίν ζπληειεζηή κε κία ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ γηα λα δηαπηζηψζνπλ 

πνηνο έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε.  Γηα παξάδεηγκα ε αγνξά πξντφληνο κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί κε βάζε ηελ ειηθία, ην εηζφδεκα, ηελ ρξήζε ππνινγηζηψλ, ηελ ηδηνθηεζία 

θαηνηθίδησλ δψσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ παξάγνληα ψζηε λα αλαθαιχςνπκε πην απφ 

ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε.   

Οη αλαιχζεηο CHAID θαη CART δεκηνπξγνχλ δέληξα απνθάζεσλ κε ηνπο πην 

πξνβιέςηκνπο ζπλδπαζκνχο ραξαθηεξηζηηθψλ.  Οη αλαιχζεηο δέληξσλ είλαη δεκνθηιείο 

ιφγσ ηεο επθνιίαο πεξηγξαθήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνδίδνληαη ζε θάζε πειάηε.  

Κάζε ραξαθηεξηζηηθφ πξνζζέηεη θιάδνπο ζην ζπλνιηθφ δέληξν.  Γηα παξάδεηγκα ν 

θιάδνο πξφβιεςεο αγνξάο ελφο πξντφληνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ειηθηαθέο νκάδεο 

θάησ ησλ 25 εηψλ, 25 έσο 55, 55 εηψλ θαη άλσ.  Ο θάζε θιάδνο ζα πεξηέρεη έλα 

πνζνζηφ πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ ειηθία ,φπσο, ν θάησ ησλ 25 εηψλ θφκβνο έρεη 

πηζαλφηεηα αγνξάο ηνπ πξντφληνο ίζε κε 60%.     

Η πνιχ-παξαγνληηθή παιηλδξφκεζε εμεηάδεη πνιινχο παξάγνληεο κεηαμχ ηνπο ψζηε 

ην παξαγφκελν απνηέιεζκα λα καξηπξά ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο ζηνρνζεηεκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο.  Σε κία πνιχ-παξαγνληηθή παιηλδξφκεζε δηάθνξεο είλαη νη ηδηφηεηεο 

πνπ ζα ζπλδπαζηνχλ γηα λα πξνβιεθηεί ην απνηέιεζκα.  Η αγνξά πξντφληνο κπνξεί λα 

έρεη πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία, θάπνηα ζπζρέηηζε κε ην αηνκηθφ εηζφδεκα θαη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ θάζε έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη απαξαίηεηα. 



 Executive MBA 2009-2011 

Διπλωματική Εργαςία Περδίκησ Ιωάννησ 20
  
   

Έλα λεπξσληθφ δίθηπν είλαη έλα είδνο εκπεξηζηαησκέλεο αλάιπζεο πνπ κηκείηαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ καζαίλνληαο κεηά απφ θάζε παξαηήξεζε.  Όπσο 

θαη ζηελ πνιχ-παξαγνληηθή παιηλδξφκεζε ηα λεπξσληθά δίθηπα ππνινγίδνπλ κία 

βαζκνινγία πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ζηνρνζεηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο.  Τα λεπξσληθά 

δίθηπα ,ζπρλά, ζπλδπάδνληαη κε άιιεο ηερληθέο πξφβιεςεο θαζψο ην απνηέιεζκα πνπ 

παξάγνπλ είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί (πεγή: 

http://www.crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?id=EpFEkVEFuVdgxAUUNG

). 

 

Χξεζηκνπνηώληαο ηα Μνληέια Πξόβιεςεο 

Η απφθξηζε ζε κηα πξνζθνξά (offer) πξαγκαηνπνηείηε κέζσ ησλ κνληέισλ 

πξφβιεςεο.  Μεκνλσκέλνη πειάηεο ή επηρεηξήζεηο βαζκνινγνχληαη αλάινγα κε ηελ 

πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ απφθξηζε ζε κία πξνζθνξά.  Οη βαζκνινγίεο ησλ κνληέισλ 

βνεζνχλ ζηελ εθηέιεζε νηθνλνκηθψλ θαη ππνζεηηθψλ (what if) ζελαξίσλ. 

Τα κνληέια θηλδχλνπ ππνινγίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ή κε πιεξσκήο ελφο 

πειάηε.   

Μία απιή ηκεκαηνπνίεζε πξνυπνζέηεη θαηαλφεζε ηεο αμίαο ηνπ πειάηε θαη είλαη ν 

απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξφβιεςεο.  Οη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ κηα κήηξα δχν δηαζηάζεσλ θαη 

εθρσξνχλ ηνπο πειάηεο ζε έλα ηεηαξηεκφξην ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πηζαλή 

ηνπο αμία.  Οη ζηξαηεγηθέο CRM δχλαηαη λα νξγαλσζνχλ έπεηηα απφ κειέηε θαη 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ζε θάζε ηεηαξηεκφξην.  Η Quaero LLC νλνκάδεη 

απηήλ ηελ ηκεκαηνπνίεζε, ζηξαηεγηθή MUST.   

1
ν
 Τεηαξηεκφξην.  Υςειή ηξέρνπζα αμία/πςειή δπλεηηθή αμία-Να δηαηεξεζνχλ. 

Αλάινγα κε ηελ βηνκεραλία, ην 10% ησλ πην θεξδνθφξσλ πειαηψλ κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχνπλ κεηαμχ 50 % θαη 80% ησλ θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο, νπφηε ε θπγή 
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ελφο πειάηε απφ απηήλ ηελ νκάδα είλαη δαπαλεξή.  Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφ 

ην ηεηαξηεκφξην. 

2
ν
 Τεηαξηεκφξην.  Φακειή ηξέρνπζα αμία / πςειή δπλεηηθή αμία-Αλαβάζκηζε. 

Η αμία ησλ παξαπάλσ πειαηψλ κπνξεί λα απμεζεί έπεηηα απφ πξνζπάζεηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο (account management) ή κέζσ πσιήζεσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ (cross-selling).  Ίζσο νη πειάηεο απηνί λα κελ έρνπλε 

ιάβεη ηηο θαηάιιειεο πξνζθνξέο ζην παξειζφλ ή λα ηηο έρνπλε ιάβεη θαη λα 

θαζπζηεξνχλ ζηηο αγνξέο ηνπο.  Πξνζπάζεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

βάζνπο θαη ηνπ εχξνπο ηεο ζρέζεο ηνπ θάζε πειάηε κε ηελ εηαηξία.  

3
ν
 Τεηαξηεκφξην.  Υςειή ηξέρνπζα αμία / ρακειή δπλεηηθή αμία -Μειέηε. 

Σπληζηάηαη ε κειέηε ησλ πειαηψλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε θεξδνθφξεο 

νκάδεο ζην κέιινλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην επηηχρνπλ απηφ. 

4
ν
 Τεηαξηεκφξην.  Φακειή ηξέρνπζαο αμίαο / ρακειή δπλεηηθή αμία -Πίλαθαο.   

Υπνζέηνπκε φηη θάζε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε θάζε ηκήκα 

ηαπηφρξνλα, νπφηε, πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ πειαηψλ ηνπ 4
νπ

 ηεηαξηεκφξηνπ κέρξη 

λα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ.  Οξηζκέλνη εηδηθνί 

ζπληζηνχλ ηελ ιήμε ησλ ζρέζεσλ, άιινη επηθεληξψλνληαη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

κε ζθνπφ λα κεηαηξέςνπλ ηνπο δεκηνγφλνπο ζε θεξδνθφξνπο πειάηεο. 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζσζηήο ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ επηηξέπεη ζηηο εηαηξίεο ηελ θαηαλφεζε ησλ πειαηεηαθψλ ηνπο βάζεσλ θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε.  Μφιηο ε επηρείξεζε αξρίζεη 

ζπζηεκαηηθά λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο, πφηε θαη ηη ζα πξνσζήζνπλ ζηνπο 

πειάηεο ηνπο, ζπρλά, ζα απμάλνπλ θαη ην κεξίδην ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη.  

Απηφ νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ απηνκαηνπνίεζεο ηεο 

εμφξπμεο, ησλ εκπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηηο πξνζθάησο 
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αλεπξεζείζεο αλαθαιχςεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλήζεηεο ησλ αγνξαζηψλ ηνπο (πεγή: 

http://www.crm2day.com/content/t6_librarynews_1.php?id=EpFEkVEFuVdgxAUUNG

). 

 

3.3 Δθξνή 

 

Έλα ζπκβάλ νξίδεηαη ζαλ κηα αιιαγή ζηε ζρέζε ηνπ πειάηε κε ηελ επηρείξεζε 

(Seungjeong & Jongtae, 2009).  Μηα ηέηνηα αιιαγή ζπκβαίλεη φηαλ έλαο ππνςήθηνο 

αγνξαζηήο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζην δηαδίθηπν, δεκηνπξγψληαο κηα αιιαγή απφ ηελ 

νπνία ζα πξνθχςεη κηα λέα εκπνξηθή θαηάζηαζε.  Τν Event CRM είλαη ε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε θαη 

νξηζκφ ηνπ γεγνλφηνο (event) φπσο απηφ επηθεληξψζεθε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

εηζξένπλ απφ ηνλ πειάηε.  Απηφ ζεκαίλεη παξαηήξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θχξησλ αιιαγψλ 

θαη εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ.  Τν δηάγξακκα ξνήο ελφο 

ζπζηήκαηνο event CRM θαίλεηαη ζην ζρήκα 2. 

 

σήμα 2 Γιάγπαμμα Ροήρ Event CRM (πεγή: Seungjeong & Jongtae, 2009) 

Τν event CRM πξνζθέξεη έλα ζπλερέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κε ηελ ρξήζε 

πιεξνθνξηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ, επηηπγράλνληαο, ελ 

ηέιεη, θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε (Go et al. 2005).   

Έλα ζχλζεην ζχζηεκα CRM κε αζχξκαηεο ηερλνινγίεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ 

πειάηε, παξνρήο ζηαδηαθνχ κάξθεηηλγθ-ππεξεζηψλ θαη κηαο ζπλερήο ζρέζεο κε ηνλ 

πειάηε, έρεη ζαλ ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ πειαηψλ ζηελ αγνξά.  Μέζσ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νξγαληθνχ ιεηηνπξγηθνχ 
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κνληέινπ πνπ ζα επηθέξεη κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη αχμεζεο ηεο 

πειαηεηαθήο βάζεο (πεγή: Seungjeong & Jongtae 2009). 

Σην ζρήκα 3 απεηθνλίδεηαη ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ ζε επηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ζνππεξκάξθεη.  Ύζηεξα 

απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηψλ-δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ απφ ηα δηαζέζηκα 

κέζα επηθνηλσλίαο, ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ θάζε θαηαλαισηή εμάγνληαη θαη 

αλαιχνληαη.  Τν ζρέδην κάξθεηηλγθ πνπ πξνθχπηεη κεηαδίδεηαη κε αζχξκαηα κέζα 

επηθνηλσλίαο (PDA’s πσιεηψλ, κελχκαηα SMS, ειεθηξνληθέο πηλαθίδεο).    

 

.     

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

σήμα 3 Γομή πποηεινόμενος ζςζηήμαηορ για σπήζη ζε καηαζηήμαηα λιανικήρ (π.σ. Super 

market) 

Τν CRM Gateway είλαη ην ζεκείν επαθήο ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ πειάηε θαη ζα πξέπεη 

λα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα επηηξέπεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο εθαξκνγήο ζρεδίνπ 

κάξθεηηλγθ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο ζην ζχζηεκα εηζάγνληαη ζπλερψο λέα 

ζηνηρεία, γεγνλφηα (events) (πεγή: Seungjeong & Jongtae 2009). 

Point of Sale 
System (E-POS) 

Loyalty Cards 
(e.g. Nectar) 
card) 

Internet 
(WWW) 

CRM Gateway 

Sale’s Staff 
Using PDA’s 

SMS Messaging 
 

Ηλεκτρονικζσ 
επιγραφζσ 
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4.0 Σπζηήκαηα CRM γηα ην ιηαληθό εκπόξην 

 

A) Chain-Drive Integrated Retail Management System Point of Sale  

 

Point of Sale System  

Τν Chain-drive POS  είλαη θαηαζθεπαζκέλν γηα λα απινπζηεπζεί ε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο.  Πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία πψιεζεο ην Chain-drive POS 

αλαιακβάλεη ηελ ηαρεία δηεθπεξαίσζε ησλ πσιήζεσλ ελψ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε 

πιεξνθνξίεο εηδηθψλ πξνζθνξψλ θαη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ.  Δίλαη βαζηζκέλν ζε 

Windows, δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο,  πξαγκαηνπνηεί online 

αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή ππαξρφλησλ απνζεκάησλ θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

παξαγγειίεο θαη παξαιαβέο πξντφλησλ (πεγή: chaindrive.com/point-of-sale.html).   

 

Πξνδηαγξαθέο 

 Αλαδήηεζε πξντφλησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Δλνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πίζησζεο θαη ρξέσζεο ζην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ-

πιεξσκψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Γπλαηφηεηα ιεπηνκεξνχο έθζεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζηφηεηα ηνπ θάζε πειάηε 

πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ην back office ηεο επηρείξεζεο. 

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ.  

 Γηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ρξφλνπ θαη παξνπζίαο. 

 Οινθιεξσκέλεο ξπζκίζεηο αζθαιείαο. 

 Υπνζηήξημε δσξν-επηηαγψλ, δσξν-θαξηψλ. 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ, ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, παξαθνινχζεζε ζηφρσλ-

πσιήζεσλ, δεηθηψλ απφδνζεο (πεγή: chaindrive.com/point-of-sale.html).    
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Mobile Marketing 

Τν Chain Drive Mobile Marketing ελεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο «ελ θηλήζεη» κέζσ 

γξαπηψλ κελπκάησλ SMS.  Οη έκπνξνη ιηαληθήο (Supermarket) δεκηνπξγνχλ 

ζηνρεπφκελεο εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε εηδηθψλ ελεξγεηψλ, 

απνζεθεχνπλ ζπκβάληα θαη πνιιά άιια.  Τν πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ αθνξά 

εθπηψζεηο ζε δηάθνξα πξντφληα θαη θνππφληα πξνζθνξψλ πνπ κπνξνχλ λα εμνθιεζνχλ 

ζηα ζεκεία πψιεζεο (POS) ηνπ supermarket.  Τν Chain Drive Mobile Marketing 

επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο θαη ζε δεκνζθνπήζεηο αλαηξνθνδνηψληαο 

ηνπο ιηαλνπσιεηέο κε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπο (πεγή: chaindrive.com/mobile-marketing.html).   

 

Πξνδηαγξαθέο 

 Πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ην POS CRM. 

 Web based. 

 Καηλνηνκηθφ θαλάιη αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο θαηαλαισηέο. 

 Απνζηνιή alert θαη /ή επαλαιακβαλφκελεο ππελζπκίζεηο. 

 Πξνζέγγηζε λέσλ θαη ππαξρφλησλ πειαηψλ νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή/Οπνπδήπνηε. 

 Άκεζε εηδνπνίεζε εηδηθψλ πξνζθνξψλ. 

 Απνζηνιή κελπκάησλ θαη εηθνληθψλ (virtual) θνππνληψλ γηα εθπηψζεηο εληφο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 Απνζηνιή θνππνληψλ θαη Promotional Barcodes κε δπλαηφηεηα ζάξσζεο ζην 

ζεκείν πψιεζεο (POS). 

 Σχιιεςε αγνξαζηηθψλ κνηίβσλ θαη ηάζεσλ ηεο αγνξάο. 
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 Δλζάξξπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πειάηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο δεκνζθνπήζεηο, έξεπλεο ή θαη εηδηθνχο δηαγσληζκνχο. 

 Γεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ εθζηξαηεηψλ κάξθεηηλγθ. 

 Πάλσ απφ ην 90% ησλ κελπκάησλ δηαβάδνληαη (πεγή: chaindrive.com/mobile-

marketing.html).    

 

B) Celerant Technology Point of Sale 

 

Point of Sale 

Τν ζεκείν πψιεζεο, Point of Sale, ηεο Celerant Technology είλαη έλα ηζρπξφ, 

επέιηθην εξγαιείν ηεο αγνξάο πνπ επηηξέπεη ηνλ πςειφ βαζκφ επηρεηξεζηαθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηηκψλ, πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, δηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελφ έιεγρν ηεο 

απνγξαθήο ησλ πξντφλησλ.  Οη ζπλαιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο Point of Sale 

πξαγκαηνπνηνχληαη ακέζσο θαη είλαη δηαζέζηκεο ζε φιε ηελ επηρείξεζε.  Η επειημία ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηηξέπεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ νζνλψλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη δηάθνξεο αηνκηθέο απαηηήζεηο.  

Τν ινγηζκηθφ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ, εχθνια αθνκνηψζηκν, 

κεηψλνληαο ηα ζπλνιηθά ιάζε θαη ηηο δαπάλεο. 

Τα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Celerant εγθαζίζηαηαη ζε έλα επξχ θάζκα πιαηθνξκψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Linux, Windows θαη Macintosh.  Έηζη πξνζαξκφδεηαη ζε 

δηάθνξα εηαηξηθά πεξηβάιινληα ή αθφκε πξνάγεη ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο 

επηρείξεζεο.   

 Υςεινχ Όγθνπ Σπλαιιαγέο.  Μπνξεί λα ρεηξηζηεί κεγάιν φγθν ζπλαιιαγψλ 

θαη πνζφηεηεο δεδνκέλσλ κε επθνιία.  Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

απφ πνιιαπιέο ηνπνζεζίεο ζε κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ. 



 Executive MBA 2009-2011 

Διπλωματική Εργαςία Περδίκησ Ιωάννησ 27
  
   

 Σπλαιιαγέο Πειαηψλ.  Ιθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ απ’ επζείαο 

απφ ηελ νζφλε ηνπ POS.  Τν ζεκείν πψιεζεο πεξηιακβάλεη ηα πάληα απφ 

έζνδα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά δψξσλ, απνζεθεπκέλεο θάξηεο αμίαο, 

εηδηθέο παξαγγειίεο ελνηθηάζεηο, κεηξψα δψξσλ θαη πνιιά άιια (πεγή: 

celerant.com/retail-software/pos-software). 

 

Δπηπιένλ Πξνδηαγξαθέο  

 Έιεγρνο εμαθξίβσζεο. 

 Έιεγρνο εμαξγχξσζεο επηηαγψλ απφ ηνλ ππάιιειν. 

 Πηζησηηθέο θάξηεο κε ηδησηηθή εηηθέηα. 

 Οζφλε αθήο κε κελνχ εχξεζεο πξντφλησλ. 

 Έιεγρνο ηηκψλ. 

 Αλαδήηεζε απνζεκάησλ απφ νπνηαδήπνηε ζέζε ζηελ επηρείξεζε. 

 Δγγξαθή εθπηψζεσλ θαη ησλ ιφγσλ επηζηξνθήο πξντφλησλ ζην ηακείν ή 

ζχζηεκα POS. 

 Δλζάξξπλζε εξσηήζεσλ ζρεηηθέο κε ην πξνθίι ηνπ πειάηε. 

 Γηα επηιεγκέλα αληηθείκελα πξνηείλεηε ε αγνξά πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. 

 Φφξνο πξφζζεηεο αμίαο. 

 Υπνινγηζκφο ζπλαιιάγκαηνο. 

 Πψιεζε εηδψλ πνπ έρνπλ απνγξαθεί ζε άιιν θαηάζηεκα κέζσ απηφκαηεο 

εηδνπνίεζεο email.   

 Γεκηνπξγία Clubs. 

 Δλνπνίεζε κε φιεο ηηο πηζησηηθέο θάξηεο. 

 Δηδηθέο Παξαγγειίεο.  Γπλαηφηεηα ζηνπο ιηαλνπσιεηέο λα δηαρεηξίδνληαη 

πνιχπινθεο εληνιέο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ζε επαθή κε ηνπο πειάηεο θαη 
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ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο.  Τα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο δηαηεξνχληαη πςειά 

πξνκεζεχνληαο ηνλ θαηαλαισηή κε εμεηδηθεπκέλα θαη δπζεχξεηα ηεκάρηα.  

 

 Τν κνληέιν δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ηεο Celerant πξνβιέπεη ηηο 

κειινληηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ αλαιχνληαο ηα αγνξαζηηθά ηνπο πξφηππα.   

 Καηαξηίδνπλ θαη εμάγνπλ ηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ζηα θχιια ηνπ Microsoft 

Excel γηα επηπιένλ αλάιπζε απφ ην ηκήκα κάξθεηηλγθ.   

 Δλεξγνπνίεζε/δεκηνπξγία αγνξαζηηθψλ club γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη αχμεζε εζφδσλ. 

 Δληνπηζκφο πειαηψλ κε ην κεγαιχηεξν πεξηζψξην θέξδνπο.  

 Απνζηνιή e-mail ζε ζηνρεπφκελν αγνξαζηηθφ θνηλφ. 

 Γεκνγξαθηθή αλάιπζε, αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαη αχμεζε πειαηεηαθήο βάζεο 

(πεγή: celerant.com/retail-software/pos-software). 

 

Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ Σρέζεσλ 

Τα ζηνηρεία ηνπ πειάηε απιά εγγξάθνληαη ζην ζεκείν πψιεζεο θαη ην CRM module 

παξαθνινπζεί ην ηζηνξηθφ αγνξψλ.  Οη ηαρπδξνκηθέο δηεπζχλζεηο εθηππψλνληαη εχθνια 

ψζηε λα απνζηαινχλ δηάθνξεο πξνζθνξέο κάξθεηηλγθ.  Παξαδείγκαηα απηψλ ησλ 

πξνζθνξψλ βαζίδνληαη ζε VIP ζπλδξνκέο, γελέζιηα, ηζηνξηθφ αγνξψλ θηι.  Γηα ηνπο 

πειάηεο πνπ δελ επηζπκνχλ επηθνηλσλία ην ζχζηεκα ζα παξαθάκςεη ηα αξρεία 

ζεβφκελν ηελ επηζπκία ηνπο λα κελ ζπκκεηάζρνπλ. 

Ο ιηαλνπσιεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη CRM θαη αγνξαζηηθά clubs 

παξέρνληαο ζηνλ θαηαλαισηή πξφζζεηεο επηινγέο αγνξψλ.  Αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ 

πσιήζεσλ, ην Celerant Buying Club επηβξαβεχεη ηνπο πην θεξδνθφξνπο πειάηεο. 

 Δλεξγνπνίεζε ππελζπκίζεσλ φηαλ έλαο πειάηεο είλαη ζην φξην παξαιαβήο 

έθπησζεο. 
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 Δκθάληζε δσξεάλ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη ν αγνξαζηήο ζην θάησ 

κέξνο ηεο απφδεημεο. 

 Γηα πνιιαπιέο εθπηψζεηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ εθπηψζεσλ ζηε 

ζεηξά πνπ ν πειάηεο επηζπκεί ή πξνζθέξνληαο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ην 

πξντφλ (πεγή: celerant.com/retail-software/crm-software). 

 

Stored Value Cards 

 Οη θάξηεο αμίαο Celerant, είλαη ελζσκαησκέλεο ζε φια ηα θαλάιηα ηεο 

επηρείξεζεο απφ ην ειεθηξνληθφ ζεκείν πψιεζεο κέρξη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.   

 Γελ ππάξρνπλ ηέιε ζπλαιιαγήο ή ελεξγνπνίεζεο. 

 Αληηκεησπίδνληαη σο ρξεσζηηθέο θάξηεο , απιά πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηε αμία. 

 Πξνζθέξεη ιεπηνκεξείο θαη πνηθίιεο αλαθνξέο γηα ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ησλ 

αλαθνξψλ.  

Οη θάξηεο αμίαο Celerant είλαη έλαο ζηξαηεγηθφο ηξφπνο επέθηαζεο ηεο πειαηεηαθήο 

βάζεο, αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη αληαπφθξηζεο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ 

ζην δηαδίθηπν θαη ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο.  Κάζε επεμεξγαζία ζπλαιιαγήο ή 

ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκψλ είλαη ελζσκαησκέλε ζην ειεθηξνληθφ ζεκείν πψιεζεο 

θαη δελ επηβαξχλεη ηνλ πειάηε.  Τν κνλαδηθφ θφζηνο αθνξά ηελ ίδηα ηελ θάξηα (πεγή: 

celerant.com/retail-software/stored-value-cards).   

 

Commerce Marketing 

Έλα νπηηθά ειθπζηηθφ θαη πξνεγκέλν e-commerce site είλαη έλα απαξαίηεην 

ζηνηρείν  γηα θάζε επηρείξεζε, σζηφζν ε πξνζέιθπζε δπλεηηθψλ αθφκε θαη ηξερφλησλ 

πειαηψλ απνηειεί κία πξφθιεζε.   
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 Πξνψζεζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη απνζηνιή απηφκαησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ.  Πξφζθιεζε ησλ αγνξαζηψλ απφ ηελ δεκηνπξγία πξφηππσλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηκήκαηα, 

πξντφληα, ηεκάρηα.  

 Θέζπηζε θαλφλσλ φπσο, «30 εκέξεο κεηά ηελ αγνξά», «φζα θαξνηζάθηα έρνπλ 

εγθαηαιεηθζεί ζα ιακβάλνπλ έθπησζε» ή «δελ έρνπλ αγνξαζηεί εληφο 90 

εκεξψλ».  Οη πειάηεο ζα ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(πεγή: celerant.com/retail-software/ecommerce-marketing). 

 

Κνηλσληθή Γηθηχσζε 

Η ρξήζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζην 

θαηάζηεκα ιηαληθήο, ζηα πξντφληα-ππεξεζίεο δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε κηαο online 

θνηλφηεηαο κε ηελ πειαηεηαθή βάζε.  Δθηφο απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πειάηε, 

πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο κε δεκνθηιείο δηθηπαθνχο ηφπνπο, φπσο ην 

facebook.  

Με ην facebook ν πειάηεο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη εθαξκνγέο γηα λα 

πξνσζήζεη πξντφληα θη ππεξεζίεο ζε φιε ηελ θνηλφηεηα πνπ απνηειείηε απφ 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο.  Οη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηηξέπνπλ ηελ πξνβνιή 

ζε έλα κεγάιν εχξνο θαηαλαισηψλ θη απμάλνπλ ηελ πξννπηηθή πξνζέιθπζεο λέσλ 

πειαηψλ (πεγή: celerant.com/retail-software/ecommerce-marketing). 
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Γ) Cegid USA 

 

Point of Sale System & Store Management 

Τν Cegid παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο, 

βειηηψλνληαο ηνλ θχθιν πσιήζεσλ θαη ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ κε ηελ ρξήζε 

θηλεηψλ-αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ ή εθηειψληαο εξγαζίεο ηνπ back office (απνζέκαηα, 

απνδείμεηο εκπνξεπκάησλ, παξαγγειίεο).  Οη ιχζεηο πιεξνθνξηθήο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο, 

αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ νξγαληζκνχ: θαηαζηήκαηα κε δηθφ ηνπο εκπνξηθφ ζήκα, 

franchise, ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο.  Δπίζεο, πξνζθέξνληαη ζε 25 δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο. 

 Πιήξεο δηαρείξηζε ηνπ front θαη back office: Πιεξσκέο, απνδείμεηο, κεηαθνξέο, 

δηνίθεζε πξνζσπηθνχ, εμππεξέηεζε πειαηψλ, πίζηε θηι. 

 Κεληξηθφο έιεγρνο κέζσ δηθηχνπ. 

 Λχζεηο πιεξνθνξηθήο πξνζαξκνζκέλεο ζε εκπφξνπο ιηαληθήο φισλ ησλ 

κεγεζψλ: απφ 5 έσο 1000 θαηαζηήκαηα, 1-300 ηεξκαηηθά αλά θαηάζηεκα.   

 Γηαζεζηκφηεηα ζε πάλσ απφ 25 γιψζζεο ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο ηνπηθέο 

πξαθηηθέο (λνκηθά, θνξνινγηθά, πνιηηηζηηθά, λνκηζκαηηθά δεηήκαηα θ.α). 

 Οινθιεξσκέλε ιχζε γηα φιεο ηηο εξγαζίεο. 

 Πνιχ εχθνιν ζηε ρξήζε: νζφλε αθήο, γξαθηθφ πεξηβάιινλ, drop-

down κελνχ, αιιεινπρία ησλ νζνλψλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα. 

Σρεδηαζκέλν απφ ηελ Cegid, ε ηερλνινγία πξφζβαζεο απφ ην δηαδίθηπν ζπγρξνλίδεη ηα 

δεδνκέλα απφ ηα θεληξηθά ηεο επηρείξεζεο κε πιεξνθνξίεο αλά θαηάζηεκα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, κέζσ αζθαινχο ζχλδεζεο θαη εμειηγκέλνπ ινγηζκηθνχ ζην ζεκείν 

πψιεζεο (Point of Sale System).  

 Δλνπνηεκέλν κε ζπζηήκαηα ERP. 
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 Βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

Πξνδηαγξαθέο 

 Λεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο πσιήζεσλ: Δπηζηξνθέο, ζπλαιιαγέο, εθπηψζεηο, 

ζπληζηψκελα ελαιιαθηηθά πξντφληα. 

 Αλάιπζε ελνπνηψληαο φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο: αλάιπζε ησλ «best 

sellers», παξαθνινχζεζε ζηφρσλ θιπ. 

 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ: κεηαβηβάζεηο κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ, παξαιαβέο-

παξαδφζεηο πξντφλησλ, ηδαληθφ επίπεδν απνζεκάησλ θιπ. 

 Γηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη πίζηε: ηζηνξηθφ αγνξψλ θαη 

ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ, απνζηνιέο κελπκάησλ ζε ζηνρεπφκελν θνηλφ, 

αλάιπζε κάξθεηηλγθ θαηά πεξηνρή, θάξηεο πηζηφηεηαο θιπ. 

 Απηνκαηνπνηεκέλε αλαπιήξσζε ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο, θχθινο δσήο 

πξντφλησλ θιπ. 

 Δμππεξέηεζε πειαηψλ: κεηαηξνπέο, επηζθεπέο, παξαγγειίεο πειαηψλ θιπ. 

 Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

Οη ιχζεηο θηλεηήο επηθνηλσλίαο, πνπ είλαη δηαζέζηκεο κέζσ PDA, επηηξέπνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ή ζην ζχζηεκα απνζήθεπζεο απ’ επζείαο απφ ην 

θαηάζηεκα ή ηελ απνζήθε.  Καηά ζπλέπεηα ην πξνζσπηθφ ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε 

αλαθνξηθά κε κία ηηκή, γλσξίδεη ην ππφινηπν ησλ πξντφλησλ ζηελ απνζήθε, 

θαηαιφγνπο θιπ.  Οη έκπνξνη ιηαληθήο σθεινχληαη ηφζν γηα ηελ απμεκέλε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη γηα ηελ βειηησκέλε εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

 

Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ Σρέζεσλ 

Η ζρέζε κε ηνλ πειάηε δηαθέξεη αλάινγα κε ην θαλάιη επηθνηλσλίαο (θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο, αγνξέο ζην δηαδίθηπν ή δηα αιιεινγξαθίαο, ρνλδξηθή), θαζψο θαη ην 
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νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο.  Οη αλάγθεο θάζε ιηαλνπσιεηή ελζσκαηψλνληαη 

ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη θαη λα δηαρεηξηζζεί κία 

πξνζαξκνζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ζρέζε κε ηνλ πειάηε.  

 Σπλνιηθή δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη παξαθνινχζεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ: απφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ έσο ηελ παξάδνζε 

ζην θαηάζηεκα. 

 Οινθιεξσκέλε αλάιπζε θαη εξγαιεία ιήςεο απνθάζεσλ: αλάιπζε 

ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή, «best sellers» θιπ. 

 Σχζηαζε θαη επίβιεςε πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο: ζπγθεληξσηηθά αξρεία 

πειαηψλ, θαξηψλ, νξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαηαλνκή ησλ 

πξνζθνξψλ ή ησλ πφλησλ πειαηεηαθή πίζηεο ζην ηακείν. 

 Τερλνινγίεο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ: πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο ζην ζεκείν 

πνπ βξίζθνληαη νη πειάηεο, κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ ςεθηαθψλ βνεζψλ 

(PDA’s). 

 

Multichannel Marketing 

 Γηαρείξηζε ησλ αξρείσλ ησλ πειαηψλ: αλαδήηεζε κε πνιιαπιά θξηηήξηα, 

νκαδνπνίεζε απφ ηνλ ηχπν ηνπ θαηαλαισηή (ηδηψηεο, εηαηξίεο θιπ). 

 Σπιινγή πιεξνθνξηψλ ζην ζεκείν πψιεζεο (POA). 

 Γηαρείξηζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη νκαδνπνίεζεο πειαηψλ. 

 Καζνξηζκφο πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο. 

 Ιζηνξηθφ πσιήζεσλ, βαζηθνί δείθηεο, αλάιπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Γηαρείξηζε ησλ θαξηψλ πίζηεο θαη ησλ επαλεγγξάςηκσλ θαξηψλ.  

 Γεκηνπξγία πξνζθνξψλ-εθπηψζεσλ 

 Καηάινγνη δψξσλ γηα γάκνπο, βαθηίζεηο. 

 Υπεξεζίεο πειαηψλ ζην ζεκείν πψιεζεο: επηζθεπέο, ζπλδξνκέο θιπ. 
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Γ) Merchant Technologies 

 

Point of Sale System 

 Τν ζχζηεκα δηαβάδεη έσο θαη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο/θσδηθφ (UPC, 

αξηζκφο πξνκεζεπηή, αξηζκφο θαηαζθεπαζηή). 

 Αλαδήηεζε ηεκαρίνπ κε ιέμε θιεηδί, πεξηγξαθή, πξνκεζεπηήο, ηκήκα, 

θαηεγνξία. 

 Αλαδήηεζε πειαηψλ κε βάζε ην φλνκα, ηειέθσλν, ηχπνο πειάηε. 

 Απνκαθξπζκέλε αλαδήηεζε απνγξαθέλησλ πξντφλησλ ζε δηαθνξεηηθά 

θαηαζηήκαηα. 

 Αλαδήηεζε ηηκνινγίσλ αγνξψλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχκε γηα ηε ρξνληθή 

παξαιαβή ηεκαρίσλ. 

 Δγγξαθέο εηδηθψλ παξαγγειηψλ, αλαδήηεζε θαηάζηαζεο παξαγγειίαο. 

 Άκεζε επεμεξγαζία ησλ παξαιεθζέλησλ εηδηθψλ παξαγγειηψλ ηεο απνζήθεο ζε 

επίπεδν θαηαζηήκαηνο. 

 Καηαγξαθή ησλ σξψλ πξνζέιεπζεο/απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

εμαγψγηκα δεδνκέλα ζε ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ππεξεζηψλ κηζζνδνζίαο. 

 Υςειήο ηαρχηεηαο εμνπζηνδφηεζε πηζησηηθψλ/ρξεσζηηθψλ θαξηψλ θαη 

επηηαγψλ. 

 Κάξηεο δψξσλ. 

 Πψιεζε θαη επηζηξνθή ζηελ ίδηα ζπλαιιαγή. 

 Πξνζθνξέο πξντφλησλ κε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ζην ζχζηεκα ηεο ψξαο θαη 

εκεξνκελίαο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ. 

 Αλαδήηεζε πειαηψλ κε φλνκα, ηειέθσλν, ελαιιαθηηθέο δηεπζχλζεηο απνζηνιήο 

πξντφλησλ θαη ηζηνξηθφ πειαηψλ κέρξη 99 κήλεο. 
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 Δηδηθφο ρψξνο επάλσ ζηηο απνδείμεηο γηα θαηαγξαθή ζρνιίσλ ησλ θαηαλαισηψλ 

(πεγή: merchanttechnologies.com/mtpos/categories/solutions/point-of-sale-

features.pdf). 

Πξνθίι θαηαλαισηώλ 

 50 δηαθνξεηηθά πεδία αλαθνξψλ νξηδφκελα απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Αλαγλψξηζε δηπιφηππσλ εγγξαθψλ. 

 Λίζηεο ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη αλαθνξψλ ζχκθσλα κε ην ηζηνξηθφ 

πσιήζεσλ, εκεξνκελίεο γέλλεζεο, ηαρπδξνκηθνί θσδηθνί, ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

(ηεκάρηα, επξψ), δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 Οκαδνπνίεζε είδνπο πειάηε (birthday clubs, Platinum members θιπ) (πεγή: 

merchanttechnologies.com/mtpos/categories/solutions/point-of-sale-

features.pdf). 

Αλαθνξέο ζην ζεκείν πώιεζεο 

 Πσιήζεηο αλά κεηξψν. 

 Πσιήζεηο αλά θαηάζηεκα. 

 Πσιήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν θαη αθνξνιφγεηα πξντφληα. 

 Πεξίιεςε πιεξσκψλ θαη θαηάινγνο ζπλαιιαγψλ ζε δνιάξηα αλά είδνο 

δηαγσληζκνχ. 

 Καηαγξαθή εκεξεζίσλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ. 

 Αλαθνξέο παξαγσγηθφηεηαο θαη σξψλ απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ. 

 Πξφζβαζε ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα (πεγή: 

merchanttechnologies.com/mtpos/categories/solutions/point-of-sale-

features.pdf). 

Γπλαηόηεηεο ειέγρνπ ηνπ ζεκείνπ πώιεζεο ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο 

 Γεκνζθνπήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Καηαγξαθή πξνκεζεηψλ ησλ πσιεηψλ. 
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 Απνζηνιή κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ, λέσλ ζηνηρείσλ ζηα θαηαζηήκαηα αλά πάζα 

ζηηγκή. 

 Έιεγρνο δηαδξνκήο ησλ θηλήζεσλ απνγξαθήο (πεγή: 

merchanttechnologies.com/mtpos/categories/solutions/point-of-sale-

features.pdf). 

Πξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ 

 Λεπηνκεξήο ζηνηρεία γηα θάζε πειάηε κέρξη 99 κήλεο. 

 Δληνπηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο.  

 Δληνπηζκφο γελεζιίσλ, επεηείσλ θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ ζεκαληηθψλ 

εκεξνκεληψλ ηνπ αγνξαζηή ψζηε λα πξνσζεζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο αγνξέο ζην 

άηνκν απηφ. 

 Γηαρψξηζε πειαηψλ ζε βαζκίδεο φπσο αξγπξνί, ρξπζνί, πιαηηλέληνη.  

Δλαιιαθηηθά θαηεγνξηνπνίεζε αλάινγα κε ηνλ ηχπν, φπσο ζπιιέθηεο, 

δάζθαινη θιπ.     

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαιχηεξσλ θαη ρεηξφηεξσλ πειαηψλ κέζα απφ έλα επξχ 

θάζκα θξηηεξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ νθηψ ρξφλσλ. 

 Γεκηνπξγία θαηαιφγσλ πειαηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθφ αγνξψλ ζχκθσλα 

κε ηνλ θσδηθφ ηνπ ηεκαρίνπ, ηνλ πξνκεζεπηή, ην ηκήκα, θαηεγνξία, ηνπο 

ηαρπδξνκηθνχο θσδηθνχο, γελέζιηα αθφκε θαη πειάηεο πνπ δελ έρνπλ εηζέξζεη 

ζην θαηάζηεκα γηα κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

 Καζηέξσζε έλαξμεο/δηαθνπήο εκεξνκεληψλ γηα πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, είδνο πειαηψλ ή φινπο ηνπο πειάηεο.  Καζηέξσζε 

«πξνζσπηθψλ πσιήζεσλ» γηα ηνπο θαιχηεξνπο πειάηεο. 
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 Γεκηνπξγία ιηζηψλ γηα ηνπο πσιεηέο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο 

πειάηεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε έλαλ πσιεηή, θαηάζηεκα, πεξηνρή 

θιπ. 

 Γεκηνπξγία ιηζηψλ κε ηνπο πειάηεο πνπ δελ έρνπλ εηζέξζεη ζην θαηάζηεκα γηα 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα.  Δληνπηζκφο ηνκέσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ βειηηψζεηο θαη επηζηξνθή ηνπ «αλελεξγνχ» πειαηεηαθνχ ηκήκαηνο. 

 Πέξα απφ ηηο ηππνπνηεκέλεο αλαθνξέο (reports) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο έσο θαη 50 αλαθνξψλ απφ ηνλ ρξήζηε πξνζαξκνζκέλεο ζηα 

δεδνκέλα ησλ πειαηψλ.  Π.ρ. έρνπλ εγγφληα; Σπιιέγνπλ κνλαδηθά αληηθείκελα; 

Θέινπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν markdown; (πεγή: 

merchanttechnologies.com/mtpos/categories/solutions/customer-

relationship.php). 

Σηνλ πίλαθα Β παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ software 

πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ θαζψο θαη νξηζκέλεο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο.  

Retail 

Software 

Point 

of 

Sale 

Value 

Cards 

Personal 

Digital 

Assistant 

Customer 

Clubs 

Personal 

Reports 

Mobile 

Marketing 

Chain-Drive √ √    √ via SMS 

Celerant 

Technology 

√ √  √  √ via e-

mail & 

facebook 

Cegid USA √ √ √    

Merchant 

Technologies 

√   √ √  

Πίνακαρ Β Πποδιαγπαθέρ ζςζηημάηυν Software 
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Παξαηεξνχκε, φηη ελψ νη ηέζζεξηο θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ ζεκείν 

εηζξνήο ησλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαλαισηψλ ηα ειεθηξνληθά ζεκεία πψιεζεο, νη θάξηεο 

πηζηφηεηαο πξνζθέξνληαη ζαλ έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπν εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ησλ πειαηεηαθψλ ζηνηρείσλ.  Δλδηαθέξσλ παξνπζηάδνπλ νη ιχζεηο mobile marketing 

ησλ εηαηξηψλ Chain Drive (κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ) θαη Celerant (κέζσ 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ).  Φξήζηκεο ζπκβνπιέο, θαζνδήγεζε, ελεκέξσζε ηηκψλ 

παξέρεη ε εηαηξία Cegid κέζσ ηνπ ςεθηαθνχ ειεθηξνληθνχ βνεζνχ θαη ζην ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη ν θαηαλαισηήο.  Τέινο, ε επηρείξεζε Merchant Technologies νκαδνπνηεί 

(Gold, Platinum members) θαη επηβξαβεχεη ηνπο πην θεξδνθφξνπο γη’ απηή πειάηεο.  Η 

δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πξαγκαηνπνηείηε θαη κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία 

ηππνπνηεκέλσλ αλαθνξψλ, γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά.      

 

5.0  Μειέηε Πεξίπησζεο 

 

Τερλνινγίεο RFID θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο CRM ζε αιπζίδα Supermarket 

ζην Hong Kong  

 

Οη ηερλνινγίεο αλαγλψξηζεο κέζσ ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ 

ζεκαληηθά νθέιε ζηηο επηρεηξήζεηο.  Φξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο βηνκεραληθνχο 

θιάδνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αεξνπνξηθψλ (O’Connor 2006), αζθάιεηαο-

δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ (Mc Meekin et al. 2006; Kelepouris et al. 2007), πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (Collins 2005) θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Bose & Pal 2005).  Σηε κειέηε απηή, νη ηερλνινγίεο RFID, 

απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα λα νηθνδνκεζεί έλαο «πξνζσπηθφο βνεζφο γηα ηα ςψληα» 

(Personal Shopping Assistant) γηα ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 
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Η πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ε δηαηήξεζε επαλαιακβαλφκελσλ επηζθέςεσλ 

ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πξνυπνζέηεη κηα ζπλερή αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη δηαηήξεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο.  Πνιινί έκπνξνη ιηαληθήο 

θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ (φπσο RFID) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ 

αγνξαζηηθή εκπεηξία ησλ πειαηψλ ηνπο θαη βειηησκέλε πνηφηεηα πξντφλησλ-

ππεξεζηψλ.  Ωζηφζν, νξηζκέλα θαηαζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο 

ζεκειηψδεηο πξνθιήζεηο ζηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο (Ngai et 

al. 2008).    

Αλαπνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία αγνξψλ.  Δθηφο απφ ηελ ππεξεζία checkout, νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο αγνξψλ αθνξνχλ 

κφλν ηνπο πειάηεο.  Οη πειάηεο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ ηα πξντφληα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ ζε φιε ηελ πεξηνρή ηνπ θαηαζηήκαηνο.  Μπνξνχλ λα πεξηπιαλψληαη ζε 

έλα θαηάζηεκα θαη απφ ηχρε λα αλαθαιχςνπλ εθπηψζεηο-πξνζθνξέο ζε δηάθνξα είδε.  

Μηθξή είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ θαη βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αγνξψλ.  Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε δηαδηθαζία θξίλεηαη αλεπαξθήο θαη ε εκπεηξία πνπ απνθνκίδεηαη απφ ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ απέρεη αξθεηά απφ κία ηθαλνπνηεηηθή (Ngai et al. 2008). 

Με δηαδξαζηηθφο ηξφπνο πψιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ή πεξηζζφηεξν θεξδνθφξσλ 

πξντφλησλ.  Σπρλά, ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο δηαθεκίδνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε έλαλ κε 

δηαδξαζηηθφ ηξφπν κε ηα κελχκαηα πξνψζεζεο λα εκθαλίδνληαη εθ ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο ή ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ ζνππεξκάξθεη.  Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ζηνρεπφκελα 

ηκήκαηα κάξθεηηλγθ δελ ραξαθηεξίδνληαη νχηε ζπγθεθξηκέλα νχηε πξνζσπηθά.  

Φαληαζηείηε εάλ νη ιηαλνπσιεηέο κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο ην ηζηνξηθφ 

αγνξψλ ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο, αγαπεκέλα ηνπο πξντφληα θαη νχησ θαζεμήο.  Καζψο 

πεξηπιαλψληαη θαηά κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ δηαδξαζηηθά κελχκαηα πνπ αθνξνχλ 



 Executive MBA 2009-2011 

Διπλωματική Εργαςία Περδίκησ Ιωάννησ 40
  
   

ζπκπιεξσκαηηθά ή πεξηζζφηεξν θεξδνθφξα πξντφληα ζα πξνβάιινληαη ζε απηνχο γηα 

λα επεξεάζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε ζπλνιηθή ηνπο αμία.  

Ωζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα ζηεξνχληαη απηνχ ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα αδπλαηνχλ λα επηηχρνπλ ή λα ππεξβαίλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο πσιήζεψλ ηνπο (Ngai et al. 2008).      

Αλειαζηηθφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  Τα ζεκεία φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

πιεξσκέο ησλ πειαηψλ δελ πξνυπνζέηνπλ απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο θαη επηπιένλ είλαη 

ζπάληεο νη θνξέο φπνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο αλαδήηεζεο πξντφλησλ ψζηε λα είλαη 

εχθνινο ν εληνπηζκφο ηνπο θαη νη πειάηεο λα κελ πεξηθέξνληαη άζθνπα κέζα ζην 

θαηάζηεκα.  Σαλ απνηέιεζκα, ε παξαδνζηαθή παξνρή ππεξεζηψλ είλαη αλειαζηηθή θαη 

ρξνλνβφξα (Ngai et al. 2008). 

Η εηαηξία πνπ εμεηάδεηαη είλαη κηα αιπζίδα ζνππεξκάξθεη ζην Φνλγθ Κνλγθ κε 

παξνπζία ζην ιηαληθφ εκπφξην γηα πεξηζζφηεξν απφ πελήληα έηε.  Η αλψηαηε δηνίθεζε 

έρεη έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα ζπκβαδίζεη κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο ψζηε λα 

παξακείλεη αληαγσληζηηθή.  Αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ελεκέξσζεο γχξσ απφ ηηο 

ηερλνινγίεο RFID θαη ε πηζαλφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ είλαη κία πξαθηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ησλ ηερλνινγηψλ ξαβδσηνχ 

θψδηθα (barcode technology).  Έγηλε επίδεημε ζηα αλψηαηα ζηειέρε θαη ζε ηξεηο 

δηεπζπληέο ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο ησλ νπνίσλ ε γλψκε θαη δεηήζεθε.  Σηελ 

παξαθάησ ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ην αξρηηεθηνληθφ πιαίζην ελφο 

ζπζηήκαηνο PSA γηα ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο (Ngai et al. 2008). 
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5.1 Αξρηηεθηνληθό Πιαίζην   

    

 Αξρηθά, παξέρνπκε κηα αξρηηεθηνληθή επηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πέληε 

ππν-ζηξσκάησλ ηνπ.  Δλ ζπλερεία πεξηγξάθνπκε έμη ζηάδηα πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ 

θαη αλάπηπμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο δειαδή, ηεο αλάιπζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αλάιπζε απαηηήζεσλ, αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε.  Σην ζρήκα 4 (ζει 42) 

απεηθνλίδεηαη ε δνκή ηνπ πεξηγξαθφκελνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν απνηειείηε απφ πέληε 

επίπεδα (ζηξψκαηα) (Ngai et al. 2008). 

Data Capturing Front End System.  Τν πξψην επίπεδν ζπλεηζθέξεη ζηε ζχιιεςε ησλ 

δεδνκέλσλ.  Απνηειείηε απφ ηνπο αλαγλψζηεο, ηνπο αλακεηαδφηεο θαη ηηο θεξαίεο.  

Κάζε θαιάζη αγνξψλ έρεη ελζσκαησκέλν έλαλ αλακεηαδφηε κε κηα εηηθέηα RDID ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ.  Κάζε εηηθέηα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο αλαγλψξηζεο ηνπ θαιαζηνχ θαη 

απνζεθεπκέλα ζηνηρεία ησλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζε απηφ.  Δπηπιένλ, θάζε ζηνηρείν είλαη 

,επίζεο, εμνπιηζκέλν κε κηα εηηθέηα RFID θαη πεξηέρεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο 

θαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ.  Οη αλαγλψζηεο είλαη εμνπιηζκέλνη κε θεξαίεο, 

ηνπνζεηνχληαη δε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα λα δηαβάζνπλ ή 

γξάςνπλ πιεξνθνξίεο πάλσ ζηελ εηηθέηα RFID.  Όηαλ νη πειάηεο κεηαθηλνχλ ην 

θαιάζη αγνξψλ ή παξαιακβάλνπλ έλα πξντφλ απφ ην θαηάζηεκα νη πιεξνθνξίεο ηεο 

εηηθέηαο αλαθηψληαη θαη δηαβηβάδνληαη ζην επφκελν ζηξψκα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

επεμεξγαζία (Ngai et al. 2008). 
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σήμα 4 Απσιηεκηονική ύνοτη ηος PSA ζςζηήμαηορ (πεγή: Ngai et al. 2008). 

 

Data Capturing Interface.  Μία δηεπαθή είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ εηηθέηαο θαη ζπζηήκαηνο.  Η δηεπαθή κεηαηξέπεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ εηηθεηψλ ζε δεδνκέλα πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσζζνχλ απφ ην 

ζχζηεκα θαη αληίζηξνθα (Ngai et al. 2008). 

Βάζε Γεδνκέλσλ.  Τα ιακβαλφκελα ζηνηρεία ελζσκαηψλνληαη ζε κία θαιά 

ζρεδηαζκέλε βάζε δεδνκέλσλ.  Οη απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ππνζηεξίδνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο δηάθνξσλ εθαξκνγψλ θαη ηηο δηεξγαζίεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζηα αλψηεξα 

επίπεδα.  Απηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμάγνληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη απφ δηάθνξεο 

εθαξκνγέο (Ngai et al. 2008).   

Workflow Interface.  Φξεζηκνπνηείηε γηα ηε δηαρείξηζε, ην ζπληνληζκφ, ηελ 

ελζσκάησζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ξνψλ δεδνκέλσλ εληφο ησλ ζπζηεκάησλ 
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εθαξκνγήο.  Η δηεπαθή middleware ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλεί κε ηε βάζε δεδνκέλσλ.  

Τν middleware έρεη ελζσκαησκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο πνπ παξαθνινπζνχλ 

ηε ξνή δεδνκέλσλ θαη ηα δξνκνινγνχλ ζηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα εθαξκνγήο (Ngai et 

al. 2008). 

Application Layer.  Τν ζχζηεκα απνγξαθήο πξντφλησλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

πειαηψλ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο (Ngai et al. 2008).                  

 

5.2 Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε 

 

1
ν
 Σηάδην:  Αλάιπζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  Μηα επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη κία δξαζηεξηφηεηα.  Δίλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηνπο θαλφλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο κνλαδηθνχο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκφο ζπληνλίδεη ην θφξην ησλ εξγαζηψλ, 

πιεξνθνξίεο, γλψζεηο (Laudon & Laudon 2002).  Οη Grover et al. (2002) πξνζδηφξηζαλ 

φηη νη πιεξνθνξηαθέο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ.  Οη ηερλνινγίεο 

RFID πνπ πξνηείλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε δξνπλ ζαλ θαηαιχηεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο αιιαγέο ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

2
ν
 Σηάδην:  Αλάιπζε απαηηήζεσλ.  Αθνχ ε επηρείξεζε έιαβε γλψζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ην επφκελν βήκα αθνξνχζε ηελ 

αλάιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ψζηε λα νξηζζνχλ ζπγθεθξηκέλεο, ζαθείο, κεηξήζηκεο 

απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ην ρξήζηε, ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ.  Τα ζέκαηα ζπδεηήζεθαλ 

κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη θαηέιεμαλ ζηνλ νξηζκφ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηνπο απαηηήζεσλ φπνπ θαη ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα Γ (ζει 44).   
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Δλδηαθεξόκελα Μέξε Απαηηήζεηο ηνπ PSA ζε θαηάζηεκα 

ιηαληθήο 

Ιδηνθηήηεο Καηαζηήκαηνο  Να παξέρεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ 

εκπνξία πξντφλησλ. 

 Να δηεπθνιχλεη ηελ πψιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

(cross selling) θαη πην θεξδνθφξσλ πξντφλησλ 

(up selling). 

 Να βειηηψζεη ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη ν 

θαηαλαισηήο. 

 Δλεξγνπνίεζε εμαηνκηθεπκέλσλ πσιήζεσλ. 

 Βειηίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ζρέζεο ησλ 

πειαηψλ. 

Πειάηεο  Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη 

αλεχξεζε ελφο πξντφληνο εληφο ηνπ καγαδηνχ. 

 Παξνρή γξήγνξεο θαη self service ππεξεζίαο ζην 

ζεκείν πιεξσκψλ. 

 Δλεκέξσζε πειαηψλ γηα ηα αγαπεκέλα ηνπο 

πξντφληα θαη πξνηάζεηο επηπιένλ ζρεηηθψλ. 

 Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ησλ 

πξντφλησλ ζην θαιάζη αγνξψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ αγνξψλ. 

Δηαηξία εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ  Φηιηθέο πξνο ην ρξήζηε δηεπαθέο. 

 Παξνρή ελεκεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ αθξηβείαο 

ζε νιφθιεξν ην θαηάζηεκα. 

 Άκεζε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ.  

Πίνακαρ Γ Απαιηήζειρ ενδιαθεπόμενυν μεπών (πεγή: Ngai et al. 2008). 

 

3
ν
 Σηάδην: Αξρηηεθηνληθή ηνπ Σπζηήκαηνο.  Η αλάπηπμε ζπζηήκαηνο αξρηηεθηνληθήο 

είλαη ε αξρηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ππνζπζηεκάησλ γηα ηε ζέζπηζε ελφο 

πιαηζίνπ κεηαμχ ησλ ειέγρσλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (Sommerville 
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2007).  Τν ζχζηεκα παξέρεη έλα γεληθφ θαη νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ηφζν γηα λα 

δηεπθνιχλεη ην ζρεδηαζκφ φζν θαη ηε θπζηθή εθαξκνγή.  Η ραξηνγξάθεζε κεηαμχ 

απηνχ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη 

λα θαζνδεγήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε 

ελζσκάησζε γίλεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν.  Καζνξίδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηνηρεηψλ 

θαη πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπο. 

Μηα επηζθφπεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.  Ο 

«πξνζσπηθφο βνεζφο αγνξψλ» (Personal Shopping Assistant) απνηειείηαη απφ πέληε 

ζηνηρεία: PSA client, server βάζεο δεδνκέλσλ, server νινθιήξσζεο δηαδηθαζίαο 

πιεξσκψλ πειάηε, θαιάζη αγνξψλ εμνπιηζκέλν κε εηηθέηα RFID θαη αλαγλψζηε RFID.  

Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη δηαζπλδεκέλα κεηαμχ ηνπο κέζσ ελφο αζχξκαηνπ 

δηθηχνπ (WLAN).  

 

  σήμα 5 Απσιηεκηονική ηος PSA client (πεγή: Ngai et al. 2008). 

PSA client:  Δίλαη εμνπιηζκέλν κε κηα ζπζθεπή αλάγλσζεο RFID πνπ 

αληρλεχεη ηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ην θαιάζη αγνξψλ. 
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Γηαθνκηζηήο Βάζεο Γεδνκέλσλ: Απνηειείηαη απφ δηάθνξεο εηδηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα πειαηψλ, πξντφλησλ, πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα 

απνζεκάησλ θηι.   

Server νινθιήξσζεο δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ πειάηε: Δπεμεξγάδεηαη ηελ παξαγγειία 

κέζσ απηφ-εμππεξέηεζεο, ππνινγίδεη ην πνζφ νινθιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο θαη 

απνδέρεηαη ηελ πιεξσκή απφ ηνπο πειάηεο. 

Καιάζη αγνξψλ εμνπιηζκέλν κε εηηθέηα RFID: Μηθξνζθνπηθέο εηηθέηεο 

ελζσκαηψζεθαλ ζε θάζε θαιάζη αγνξψλ.  Οη πιεξνθνξίεο είηε εγγξάθνληαη είηε 

δηαβάδνληαη απφ ηνλ αλαγλψζηε RFID γηα ηελ αλάθηεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ πξντφλησλ κέζα ζην θαιάζη αγνξψλ. 

Αλαγλψζηεο RFID: Τνπνζεηήζεθαλ ζε ζηαζεξέο ζέζεηο ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο 

πψιεζεο θαη ζπλδένληαη κε αξθεηέο θεξαίεο πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχνπλ ηε ξνή θαη ηελ 

ηνπνζεζία απφ ηα θαξνηζάθηα θαη ηα πξντφληα εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

4
ν
 Σηάδην:   Σρεδίαζε.  Δίλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ-κειέηε ηνκέα, ηελ εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαζψο θαη ηελ ζχλζεζε θαη αμηνιφγεζε κηαο πξνηεηλφκελεο 

(Nunamaker et al. 1990). 

5
ν
 Σηάδην: Δθαξκνγή.  Η πξνηππνπνίεζε είλαη έλαο γξήγνξνο ηξφπνο γηα ηελ εχξεζε 

κηαο ηερληθήο ιχζεο.  Σην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

πξφηππν ζχζηεκα κε ρακεινχ θφζηνπο αλαιψζηκα πιηθά (Sommerville 2007).  

Αλαπηχρζεθε, σο εθ ηνχηνπ ην πξσηφηππν ηνπ PSA ζχκθσλα κε ην αξρηθφ 

αξρηηεθηνληθφ ζρέδην. 

6
ν
 Σηάδην: Γνθηκή θαη αμηνιφγεζε.  Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηελεξγείηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην πξσηφηππν αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ζηαδίνπ (Sommerville 2007).  Μηα ζεηξά 

απφ δνθηκαζίεο φπσο δνθηκέο ελνπνίεζεο, ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απφδνζεο 
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νινθιεξψζεθαλ γηα λα επηδείμνπλ φηη ην πξσηφηππν ζηεξνχληαλ ζθαικάησλ.  34 

έκπνξνη ιηαληθήο θαη 10 δηεπζπληέο θαηαζηεκάησλ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

αμηνιφγεζε.     

Σηελ παξαθάησ ελφηεηα ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα απφ ηηο πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 10 δηεπζπληέο θαηαζηεκάησλ φζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ ηερλνινγηψλ RFID ζην θαηάζηεκα ηνπο.      

 

5.3 Πξνζσπηθέο Σπλεληεύμεηο 

 

ςνένηεςξη Α.  «Θεσξψ φηη ππάξρεη κηα παγθφζκηα ηάζε γηα ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

RFID γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη θαηαλφεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο CRM.  Δίλαη ζίγνπξα πξνο 

φθεινο ηφζν ησλ πειαηψλ θαη ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο, θαζψο ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ». 

ςνένηεςξη Β.  «Ο θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ δηαρεηξίδεηαη εχθνια θαη κε αθξίβεηα.  

Τα πξντφληα αλαπιεξψλνληαη γξεγνξφηεξα ρσξίο ηνλ θίλδπλν έιιεηςεο απνζεκάησλ.  

Οη εξγαδφκελνη εθηεινχλ ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

επεμεξγάδνληαο πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν».   

ςνένηεςξη Γ.  «Φαίξνκαη πνπ βιέπσ φηη ην RFID κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλα 

θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο.  Τν ζχζηεκα εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

αγνξψλ θαη ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο.  Δπίζεο, επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ.  Δίλαη κηα πξνζηηζέκελε 

αμία ηφζν γηα ηνπο πειάηεο θαη ηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο». 

ςνένηεςξη Γ.  «Απφ ηε ζθνπηά ηνπ αγνξαζηή, βειηηψλεη ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ 

θαη επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία αγνξψλ.  Πξνζθέξεη κηα πην εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία 
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αγνξψλ.  Έλαο δηεπζπληήο θαηαζηήκαηνο απνθηά πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ». 

ςνένηεςξη Δ.  «Γελ είκαη πνιχ αηζηφδνμνο, ειπίδσ ,φκσο, φηη ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

ηερλνινγία γξακκσηνχ θψδηθα ζην κέιινλ (barcode technology)». 

ςνένηεςξη Ε.  «Τα νθέιε είλαη πνιιά γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο εκπφξνπο, 

σζηφζν, κε αλεζπρνχλ ηα δεηήκαηα ηδησηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ». 

ςνένηεςξη Ζ.  «Η ιήςε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν βνεζνχλ ηα ζηειέρε 

ιηαληθήο λα ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο εχθνια θαη γξήγνξα». 

ςνένηεςξη Θ.  «Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο CRM θαηαλννχληαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ πξντφλησλ.  Δίλαη ππέξνρν λα γλσξίδεηο ηη ρξεηάδνληαη θαη ηη 

ζέινπλ νη πειάηεο ζνπ θαη ,επηπιένλ, παξέρεηο ζπζηάζεηο πξντφλησλ ζε δπλεηηθνχο 

πειάηεο». 

ςνένηεςξη Η.  «Μεηψλεηαη ν ρξφλνο αλακνλήο ησλ πειαηψλ ζηα ζεκεία πιεξσκήο 

θαη ηαπηφρξνλα αιιειεπηδξά κε ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ CRM ζπζηήκαηνο.  Η 

αλάιπζε δεδνκέλσλ, κέζα απφ θάπνηα ηερληθή εμφξπμεο δεδνκέλσλ, βειηηψλεη ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ». 

ςνένηεςξη Κ.  «Παξαηεξείο πσο δηακνξθψλνληαη νη πσιήζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

θαη πσο δηακνξθψλεηαη ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε πειάηε».   

 

5.4 Αμηνιόγεζε 

 

Με βάζε ηηο κειέηεο ησλ Riggins 1999, Hammer θαη Mangurian 1987 θαζψο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ πξνηείλεηε έλα πιαίζην 

αμηνιφγεζεο (ζει 49).  Θεσξήζεθαλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ησλ αληαγσληζηηθψλ 

παξαγφλησλ ηνπ ρξφλνπ, ηεο ζρέζεο, ηελ αιιειεπίδξαζεο, ηνπ πξντφληνο θαη ηξία 
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πιενλεθηήκαηα δεκηνπξγίαο αμίαο; απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη 

θαηλνηνκία. 

Γηάζηαζε Απνηειεζκαηηθόηεηα Απνδνηηθόηεηα Καηλνηνκία 

Χξόλνο Έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ απφ 

ηελ απνζήθε έσο ηνλ φξνθν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο γηα ηελ απνθπγή 

αλζξψπηλσλ ιαζψλ, κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ έιιεηςεο πξντφλησλ.   

Δλίζρπζε επειημίαο εκπνξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, αχμεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο αγνξψλ. 

Γεκηνπξγία 

απηνκαηνπνηεκέλσλ 

ππεξεζηψλ, κείσζε 

απαηηήζεσλ εξγαζίαο. 

Σρέζεηο Σχιιεςε αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, πξνηηκήζεσλ 

θαηαλαισηή γηα ηελ εθαξκνγή 

εμαηνκηθεπκέλνπ κάξθεηηλγθ.  

Αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ κέζσ 

εμειηγκέλσλ θαη 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Γηαηήξεζε ηεο πειαηεηαθήο 

αθνζίσζεο κέζα απφ κία 

κνλαδηθή αγνξαζηηθή 

εκπεηξία. 

Αιιειεπίδξαζε Σπιινγή πιεξνθνξηψλ ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ γηα 

θαηαλφεζε ησλ αγνξαζηηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ. 

Σχζηαζε πξντφλησλ κέζα απφ 

δηαδξαζηηθά κέζα επηθνηλσλίαο 

γηα δηεπθφιπλζε ησλ 

απνθάζεσλ ησλ πειαηψλ. 

Γεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, νηθεηφηεηαο 

κε ηνλ πειάηε. 

Πξντόλ Δπηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο πξντφλησλ, αιιαγέο 

ζηνηρείσλ ιφγσ αλάθιεζεο, 

βειηίσζε ηεο πξνβνιήο θαη 

παξαθνινχζεζεο. 

Αχμεζε ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ, 

βειηίσζε δηαζεζηκφηεηαο 

πξντφλησλ ζηα ξάθηα, εμάιεηςε 

κεδεληθψλ απνζεκάησλ, 

πξνψζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

(cross-selling) θαη πην 

θεξδνθφξσλ (up-selling) 

πξντφλησλ.  

Γπλαηφηεηα αθξηβέζηεξεο 

πξφβιεςεο ησλ απνζεκάησλ, 

κείσζε θηλδχλνπ θινπήο, 

επίηεπμε θαιχηεξεο 

δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο απνζήθεο. 

 Πίνακαρ Γ Πλαίζιο Αξιολόγηζηρ (πεγή: Ngai et al. 2008). 
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6.0 Σπκπεξάζκαηα  

 

Οθέιε γηα ην ιεηηνπξγηθό επίπεδν δηνίθεζεο 

 

Βειηησκέλε Γηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηώλ 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά, ηα CRM ζπζηήκαηα πξνυπνζέηνπλ νινθιεξσκέλα θαη 

πςειήο πνηφηεηαο δεδνκέλα (Dyche 2002).  Καηαγξάθνληαη κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο κηαο επηρείξεζεο θαη κε δηάθνξα κέζα (Turnbull 2004).    

 

Βειηησκέλε Γηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηώλ  

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή, ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη νπζηαζηηθή (Buttle 2004,  Gurau et al. 2003).  

 

Βειηησκέλε Δμππεξέηεζε πειαηώλ   

Η επζπγξάκκηζε ησλ αλζξψπσλ, δηαδηθαζηψλ, ηερλνινγηψλ πξνο κηα θνηλή ζηξαηεγηθή 

δηεπθνιχλεη ηνπο νξγαληζκνχο ζηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ (Buttle 2004,  

Gurau et al. 2003).   

 

Δλδπλάκσζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

Όζν πεξηζζφηεξε πξφζβαζε έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο 

θαηαλαισηέο ηφζν κεγαιχηεξε απηνλνκία ηνπο παξέρνπλ ηα ζπζηήκαηα CRM ζηα 

θαζήθνληα δηακφξθσζεο ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ (Vavra 1995).   Η απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πσιήζεσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ πξνάγνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο, γλψζεο 

θαη ηεο ππνζηήξημεο παξακέηξσλ (Dyche 2002).   
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Βειηησκέλε Παξαγσγηθόηεηα 

Δλψ νη ππνςήθηνη ρξήζηεο CRM θαηαδεηθλχνπλ φηη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ είλαη ην 

κεγαιχηεξν αλακελφκελν φθεινο, νη ππάξρνληεο ρξήζηεο αλαθέξνπλ φηη ηα κεγαιχηεξα 

νθέιε έρνπλ παξαηεξεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Aberdeen Group 2003).   

 

Αληαπόθξηζε ζηηο ηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

Τα ζπζηήκαηα CRM βειηηψλνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο, δηεπθνιχλνπλ ηελ άκεζε 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη πξνσζνχλ ηε ζπλερή κάζεζε θαη βειηίσζε (Mc 

Kenna 1991).   Ωζηφζν, ελψ νη εκπεηξνγλψκνλεο ζπκθσλνχλ φηη ε αληαπφθξηζε είλαη 

πην άκεζε κέζα απφ ηηο ηερλνινγίεο CRM, ππήξμε νκνθσλία θαη ζην γεγνλφο φηη κφλν 

ζε πεξηπηψζεηο αλίρλεπζεο απάηεο είλαη απαξαίηεηε ε αληαπφθξηζε ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν.  Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ απαηηείηαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη θαζνξίδεηαη απφ ηνλ φγθν, ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

επαθήο.  Δίλαη απαξαίηεην λα νξηζηνχλ ηα θαηάιιεια δηαζηήκαηα, ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα θπκαίλνληαη απφ κία εκέξα έσο έμη κήλεο (Graeme 2009).   

 

Οθέιε γηα ην κεζαίν επίπεδν δηνίθεζεο 

 

Γηεπθόιπλζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο 

Τν παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ αθνξνχζε ηε καδηθή παξαγσγή, ηε δηαλνκή θαη πξνψζεζε 

ηνπ ίδηνπ πξντφληνο ζε φινπο ηνπο πειάηεο εζηηάδνληαο ζηηο θνηλέο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη φρη ζε απηφ πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη (Kotler et 

al. 1998).  Τν ζχγρξνλν κάξθεηηλγθ βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη δελ ζέινπλ φινη νη 

πειάηεο ην ίδην πξντφλ θαη φηη κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ ην ίδην πξντφλ γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο.   Τν αλαιπηηθφ CRM επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε ηνπ αγνξαζηηθνχ πξνθίι 
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ζπιιέγνληαο ζηνηρεηά απφ κία αλνκνηνγελή αγνξά θαη ηελ νκαδνπνίεζε ηνπο ζε 

κηθξφηεξεο νκνηνγελείο νκάδεο (Graeme 2009).     

 

Γηεπθόιπλζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεγάισλ πειαηώλ (Key Account Management) 

Γελ είλαη φινη νη πειάηεο εμίζνπ επηθεξδείο.  Σηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο 

ππάξρεη έλα κηθξφ κέξνο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο πνπ πξνζθέξεη ην πςειφηεξν κέξνο 

ησλ εζφδσλ (Gordon et al. 2000). 

 

Βειηησκέλε Γηαρείξηζε Γηθηύσλ 

Ο Falque 2000, αλαθέξεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εμαθξηβσζεί ην θαλάιη επηθνηλσλίαο 

πνπ πξνηηκά ν θαηαλαισηήο.  Απηφ ζα επηηξέςεη ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

εμαζθαιίδνληαο φηη ην πην απνηειεζκαηηθφ θαλάιη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα θαη πειάηεο (Graeme 2009). 

 

Βειηησκέλε Αλάιπζε, ππνβνιή Αλαθνξώλ θαη Πξνβιέςεσλ 

Η βειηίσζε ηεο αλάιπζεο θαη αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ παξαηεξείηαη κέζα απφ ηα 

ζπζηήκαηα CRM.  Παξάγνπλ πξνθαζνξηζκέλεο εθζέζεηο θαη ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο 

φπσο ε πξφβιεςε θαη ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.  Σπλεπψο, θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

ηαρχηεξε θαη θαιχηεξε ιήςε απνθάζεσλ (Jayaganesh et al. 2004).  

 

Οθέιε γηα ην αλώηαην επίπεδν δηνίθεζεο 

 

Βειηησκέλε ηθαλνπνίεζε πειαηώλ 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ηθαλνπνίεζε απμάλεη φηαλ παξέρεηαη πξνζηηζέκελε αμία  

γηα ηνλ πειάηε (Buttle 2004).   
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Βειηησκέλε επηρεηξεζηαθή απόδνζε 

Η δηαρείξηζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ νδεγεί ζε αχμεζε εηαηξηθήο απνδνηηθφηεηαο 

ζην πιαίζην κείσζεο ηεο θαζεκεξηλήο ηξηβήο κε ηνπο πειάηεο, δηαηήξεζεο ησλ 

πειαηψλ, αχμεζεο ησλ εζφδσλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο (Büttel 2004, 

 Dyche 2002, Handen 2000).  Οη νξγαληζκνί απνθηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ζηνλ θιάδν ηνπο κε ηελ πξνψζεζε κηαο επλντθήο εηθφλαο, απμάλνληαο ην κεξίδην 

αγνξάο ηνπο. 

 

Σπλεξγαζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

Η θαηαλνκή ησλ πειαηεηαθψλ δεδνκέλσλ ελζαξξχλεη ηε ράξαμε πνιιαπιψλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ηνκείο φπσο ε  παξαγσγή,  ηα logistics, ε ρξεκαηνδφηεζε 

θαη ε αλάπηπμε πξντφλησλ.  Δπηπιένλ, ε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

δηεπθνιχλεηαη θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκπνξία θαη δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο (Graeme 2009).    

 

Βειηησκέλε θαηλνηνκηθόηεηα 

Τα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα CRM θαηά θαλφλα επηθεληξψλνληαη ζην κάξθεηηλγθ, ηηο 

πσιήζεηο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.  Πξφζθαηα φκσο, ππάξρεη έλα 

 απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

CRM θαη πσο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνριφο γηα ηελ αλάπηπμε 

πξντφλησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο. 

(Lloyd & Walters 2005, Tseng & Piller 2003). 
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7.0 Πξννπηηθέο 

 

Έλα εξψηεκα πνπ δηαηππψλεηαη είλαη θαηά πφζνλ νη θαηαζθεπαζηέο ζα βξνχλε ηνλ 

ηξφπν λα ζπιιέμνπλ φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ιηαλνπσιεηψλ.  Μήπσο ζα ήηαλ δπλαηή κηα ζηξαηεγηθή ζπκκαρία αλάκεζα ζε κε 

αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ παξαθάκπηνληαο ηελ αλάγθε γηα δπλακηθή ζπκκεηνρή ησλ 

πξνκεζεπηψλ-θαηαζθεπαζηψλ ζε πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ;   Έλα αθφκε ελδερφκελν, 

πξνβιέπεη ηελ παξέκβαζε ησλ εηαηξηψλ έθδνζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη 

ππνθαηάζηαζεο ησλ πξνγξακκάησλ πίζηεο πνπ ζα αληηθαζηζηνχλ ή ζπλαγσλίδνληαη  ηα 

ηξέρνληα πξνγξάκκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο (πεγή: Raphel 1998).   

Σχκθσλα κε ηελ Tracy Flynn,  ηεο NCR, πεξίπνπ 6000 ζνππεξκάξθεη βαζίδνληαη ζε 

πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ  εζηηαζκέλα ζε κηα κεξίδα αγνξαζηψλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε 

ζπρλέο αγνξέο.  Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ επεμεξγάδεηαη ζσζηά ηηο πιεξνθνξίεο.  Όιν 

απηφ ζα αιιάμεη δξακαηηθά (πεγή: Raphel 1998).     

Η δπλαηφηεηα ησλ ιηαλνπσιεηψλ λα αμηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηάζνπκε ηα 

δεδνκέλα.  Δπί ηνπ παξφληνο ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζηνπο 

εκπφξνπο ιηαληθήο.  Γελ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο θαζηέξσζεο κηαο εηαηξίαο 

ινγηζκηθνχ σο πξφηππν ηεο βηνκεραλίαο (πεγή: Raphel 1998).     

Πνιινί εηδηθνί ηεο βηνκεραλίαο αλαθέξνπλ φηη ην παξφλ θαηαθεξκαηηζκέλν 

ζχζηεκα κε θάζε θαηάζηεκα ή αιπζίδα ιηαληθήο λα ειέγρεη ηα δηθά ηεο δεδνκέλα ίζσο 

λα είλαη ε πην ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα ηνλ θιάδν ησλ ζνππεξκάξθεη.   

Τα πιενλεθηήκαηα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο γηα ηα ζνππεξκάξθεη είλαη: 

i. Τα θαηαζηήκαηα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν ζχζηεκα απφ φπνηνλ πξνκεζεπηή 

επηζπκνχλ ή κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ έλα γηα δηθή ηνπο ρξήζε.  Πξνεπηιέγνπλ 
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ηνπο ηχπνπο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπιιέμνπλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

κάξθεηηλγθ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

ii. Γεδνκέλνπ φηη ηα θαηαζηήκαηα πιεξψλνπλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαλέλαο δελ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο θαη ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ.  

iii. Όια ηα δεδνκέλα είλαη εκπηζηεπηηθά.  Οη αληαγσληζηέο δελ γλσξίδνπλε πνηεο 

πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη ή ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπο. 

iv. Τα θαηαζηήκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ζπρλά, 

παξνπζηάδνπλ ζεακαηηθέο απμήζεηο ησλ πσιήζεσλ ηνπο.  Η καδηθή 

δηαθήκηζε ηείλεη λα κεησζεί θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ζηνρεπφκελα 

πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ (πεγή: Raphel 1998).   

Καζψο νη ιηαλνπσιεηέο ηείλνπλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηηο ζπλήζεηεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπο, ε ηερλνινγία ζα ηνπο επηηξέςεη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα μερσξηζηή 

πξφηαζε αμίαο δεζκεχνληαο θαη δηαηεξψληαο ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο ζην δπλακηθφ 

ηνπο, αλαθέξεη ν Jeffrey Knapp εθηειεζηηθφο αληηπξφεδξνο ησλ Stores Automated 

Systems (πεγή: Raphel 1998).       

Ωζηφζν νη πξννπηηθέο γηα ηνλ ίδην ηνλ θιάδν ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

αξλεηηθέο.  Οη θαηαλαισηέο ίζσο λα απνζαξξχλνληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ δεδνκέλνπ φηη επηζθέπηνληαη παξαπάλσ απφ έλα 

ζνππεξκάξθεη.  Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο πξνγξακκάησλ απφ ην 

έλα θαηάζηεκα ζην άιιν.   

Η θαηάζηαζε είλαη, επίζεο, απνζαξξπληηθή θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ.  Τν θφζηνο αλάθηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πνιχ πςειφ θαη νη 

ηζχλνληεο ησλ βηνκεραληψλ κπνξνχλ λα επαλέξζνπλ κε κηα δηαθνξεηηθή ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή θαη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο απφ ην λα βαζίδνληαη ζε ζηνρνζεηεκέλεο 

ελεκεξψζεηο πνπ θξίλνληαη ππεξβνιηθά δαπαλεξέο (πεγή: Raphel 1998).   
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Τα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζνππεξκάξθεη είλαη ηα εμήο : 

i. Τν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πςειφ θαη κπνξεί 

λα θπκαίλεηαη απφ $10000 έσο $50000 αλά θαηάζηεκα.  Δίλαη κηα ηεξάζηηα 

επέλδπζε πνπ απαηηεί δεζκεχζεηο ζε ρξφλν θαη πφξνπο. 

ii. Οη ιηαλνπσιεηέο δελ αληηιακβάλνληαη ηελ πεξηπινθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θιπ. 

iii. Απαηηείηαη ζπλερήο αλαβάζκηζε, αλαλέσζε ψζηε θάζε θνξά λα δεκηνπξγεί 

ελζνπζηαζκφ ζην κπαιφ ηνπ αγνξαζηή (πεγή: Raphel 1998).   

Έλα ελαιιαθηηθφ ζελάξην αθνξά ακνηβαίεο επσθειείο ζπκκαρίεο αλάκεζα ζε 

θαηαζθεπαζηέο θαη ιηαλνπσιεηέο.  Τα νθέιε ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηεξάζηηα: 

 Οη βηνκεραλίεο παξαγσγήο πξντφλησλ ζα εθαξκφδνπλ εθζηξαηείεο 

κάξθεηηλγθ πνπ απεπζχλνληαη ζε θαηαλαισηέο πνπ μφδεπαλ ζεκαληηθά πνζά 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή πξαγκαηνπνηνχζαλ, ζπλήζσο, κεγάιεο αγνξέο 

ρσξίο λα δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα.   Δπνκέλσο, ζα 

ελεκεξψλνληαη, δηαξθψο γηα ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη ζα 

δεκηνπξγνχλ πξντφληα πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

ηνπο (πεγή: Raphel 1998).   

Δπίζεο, ε αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ πίζηεο ζε έλα αμηφπηζην 

ηξίην κέξνο είλαη κηα εθηθηή πξφηαζε θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ ζπλεξγαζία 

βηνκεραληψλ-ιηαλνπσιεηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε παξφκνην αγνξαζηηθφ θνηλφ (πεγή: 

Raphel 1998).   

Μία αθφκε πξννπηηθή ηνπ θιάδνπ είλαη νη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο βηνκεραληψλ 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ.  Βηνκεραλίεο παξαγσγήο αλαςπθηηθψλ, αιιαληηθψλ 

ζπλεξγάδνληαη απφ θνηλνχ  κε ηα ζνππεξκάξθεη θαη πξνζθέξνπλ αληακνηβέο ζην 20% 
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ησλ πειαηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο κεγαιχηεξεο αγνξέο ζηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα 

(πεγή: Raphel 1998).   

Οη ζπκκαρίεο-ζπλαζπηζκνί κεηαμχ αλεμάξηεησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ 

ίζσο λα είλαη έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ, ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ηνπίνπ θαη ηεο αλάγθεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο.  Υπάξρνπλ, σζηφζν, πξαθηηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

ην παξαπάλσ κνληέιν λα θαηαζηεί απνηπρεκέλν (πεγή: Raphel 1998).       

Πνηνο ζα είλαη ν θνξέαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη ησλ 

βηνκεραληψλ ηνπ ηδίνπ θιάδνπ;  Οη ρνλδξέκπνξνη ζα ζειήζνπλ λα ειέγρνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πξνο φθεινο ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο.  Δπί ηνπ παξφληνο, αξθεηνί, 

δηαρεηξίδνληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ θαη ην πξφβιεκα ζα δηνγθψλεηαη 

φπνπ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο (πεγή: Raphel 1998).   

Κάζε κία απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πεξηγξάςακε παξνπζηάδεη ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ηεο ζεκεία.  Τα ζνππεξκάξθεη πνπ έρνπλ επελδχζεη ππέξνγθα πνζά ζε πφξνπο 

ζα είλαη απξφζπκα λα κνηξαζηνχλ ηα δεδνκέλα γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ (πεγή: Raphel 

1998).     

 Οη θαηαλαισηέο κπνξεί λα πξνβάιινπλ αληηξξήζεηο γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο 

ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ιηαλνπσιεηψλ θαη βηνκεραληψλ.   

 Υπάξρνπλ ηερληθέο δπζθνιίεο ζηε ζρεδίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο θαηαλαισηέο (ηαρπδξνκείν, Internet, πξνζθνξά 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο, kiosk). 

Γηα λα ζπλνςίζνπκε, έλα πξφγξακκα πειαηεηαθήο πίζηεο είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ γηα επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πνπ δηαζέηνπλ ηα πςειά θεθάιαηα πνπ 

απαηηνχληαη θαη ιηγφηεξν ειθπζηηθφ γηα λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ θιάδν πνπ πξέπεη λα 

πιεξψζνπλ ην πςειφ θφζηνο εηζφδνπ θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα 

ηνπ επηθπιαθηηθνχ θνηλνχ.  Η ελαιιαθηηθή ιχζε ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο βηνκεραληψλ-
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εκπφξσλ ιηαληθήο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ έξγνπ CRM, έρεη, φκσο, ηε δπζθνιία εμεχξεζεο αμηφπηζηνπ κεζάδνληα πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ αληηκνλνπσιηαθψλ λφκσλ (πεγή: Raphel 1998).       
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