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Εισαγωγικά
Με μισό περίπου αιώνα αυτόνομης ύπαρξης και λειτουργίας, το πεδίο του
μάρκετινγκ αποτελεί πλέον μια διακριτή σημαντικότατη επιχειρηματική λειτουργία.
Στις

απαρχές

του

21ου

αιώνα

οι

ραγδαίες

τεχνολογικές

εξελίξεις

και

η

πολιτικοοικονομική πορεία του πλανήτη οδηγούν στην παγκοσμιοποίηση του
ανταγωνισμού και επιβάλλουν την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών πρακτικών.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία διαδραματίζει ο παράγοντας γνώση που
πλέον γίνεται αντικείμενο συστηματικής μελέτης, μόχλευσης και επιχειρησιακής
αξιοποίησης. Τα τελευταία χρόνια τείνει να οριοθετηθεί ένα ξεχωριστό πεδίο
επιστημονικής έρευνας και επιχειρηματικής εφαρμογής που ονομάζεται «Διαχείριση
Γνώσης». Πρόκειται ακριβώς για την οριοθέτηση του ρόλου της γνώσης στην
προσπάθεια των σύγχρονων επιχειρήσεων για επιβίωση και επιτυχία. Ως μια από τις
κύριες δραστηριότητες μιας επιχείρησης, το σύγχρονο μάρκετινγκ συνδέεται άμεσα
με την οποιαδήποτε πρωτοβουλία διαχείρισης γνώσης είτε ως τρόπος δράσης είτε ως
πλαίσιο αναφοράς και ανάπτυξης της πρωτοβουλίας.
Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά τη σχέση του μάρκετινγκ με τη
διαχείριση γνώσης και αναγνωρίζει το εύρος δυνατοτήτων που έχει η συνέργεια των
δύο πεδίων υπό τη μορφή των «Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης Μάρκετινγκ».
Κυρίως λόγω της νεότητας της διαχείρισης γνώσης ως πεδίο έρευνας και εφαρμογής,
η συσχέτιση της με το μάρκετινγκ δεν είναι πλήρως και επαρκώς οριοθετημένη στη
βιβλιογραφία. Ακόμη, η μελέτη της γνώσης με αναφορά τις οικονομικές προεκτάσεις
και την επιχειρηματικότητα δεν είναι ευρέως διαδεδομένη ενώ η ίδια η γνώση σαν
έννοια είναι αφηρημένη και πολυδιάστατη. Έτσι, η μελέτη της διαχείρισης γνώσης
μάρκετινγκ προϋποθέτει αυστηρά δύο πράγματα: αφενός την ενδελεχή εξέταση του
ρόλου της γνώσης στις σύγχρονες οικονομίες και επιχειρήσεις και αφετέρου τον
καθορισμό του μάρκετινγκ σε σχέση με τη διαχείριση γνώσης.
Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής. Αρχικά ορίζεται η έννοια και ο ρόλος
της γνώσης και κατ’ επέκταση της διαχείρισης γνώσης, στο σύγχρονο οικονομικό
περιβάλλον. Ακολουθεί η οριοθέτηση της σύγχρονης λειτουργίας μάρκετινγκ των
επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα γνώση, ώστε να καθοριστεί η
γνώση μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια οι δύο έννοιες συνδέονται και
περιγράφονται οι διάφορες μορφές και πτυχές των «Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης
Μάρκετινγκ». Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει κάποιες μελέτες περιπτώσεων
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πρακτικής εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων μιας ελληνικής επιχείρησης και ενός
μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Τέλος, αποκρυσταλλώνεται η έννοια της διαχείρισης
γνώσης μάρκετινγκ και απαριθμούνται τα οφέλη από την εφαρμογή της, οι κρίσιμοι
παράγοντες επιτυχίας καθώς και οι μελλοντικές τάσεις έρευνας και εφαρμογής.
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1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΓΝΩΣΗΣ
Ο ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η εξέλιξη της επιστημολογίας
Σε ένα από τα πιο γνωστά και επιδραστικά βιβλία στο χώρο γενικά της
διαχείρισης επιχειρησιακής γνώσης, οι Nonaka και Takeuchi (1995) περιγράφουν ένα
διαχωρισμό της έννοιας της γνώσης μεταξύ αναπτυγμένου δυτικού κόσμου και
Ιαπωνίας. Με δεδομένο ότι στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χώρο όπως διαρθρώνεται
σήμερα, η Ιαπωνία και η Δ. Ευρώπη με τις Η.Π.Α. αποτελούν τους δύο κύριους
πόλους δραστηριότητας, ο παραπάνω διαχωρισμός δεν είναι χωρίς βάση. Μάλιστα οι
υπαρκτές και ουσιαστικές διαφορές σε αξίες, αντιλήψεις και πιστεύω ανάμεσα στους
δύο πόλους δικαιολογούν ακόμη περισσότερο τη διάκριση.

Η δυτική επιστημολογία
Η φιλοσοφική μελέτη της έννοιας της γνώσης ονομάζεται επιστημολογία. Η
εκτεταμένη διαχρονικά δυτική επιστημολογία ξεκινάει από την Αρχαία Ελλάδα και
χαρακτηρίζεται ως και τις μέρες μας από έναν δυϊσμό. Πρώτοι οι φιλοσοφικοί
στοχαστές Πλάτωνας και Αριστοτέλης έθεσαν το πλαίσιο για τον ορισμό της έννοιας
της γνώσης. Ο Πλάτωνας υποστήριζε πως η αληθινή γνώση μπορεί να προέλθει μόνο
από το απόλυτα λογικό πνεύμα του ανθρώπου, ο οποίος μάλιστα προκειμένου να
συλλάβει την αγνή και πραγματική αλήθεια ή «ιδέα» έπρεπε να απομονωθεί από το
σώμα και τις αισθήσεις του και να ενωθεί πνευματικά με τον μόνο πραγματικά
υπαρκτό «κόσμο των ιδεών». Ο μαθητής του Αριστοτέλης, αμφισβήτησε αυτή την
οπτική και δίνοντας το δικό του διαφορετικό ορισμό για τη γνώση, ξεκίνησε την
παράδοση του δυϊσμού. Σύμφωνα με αυτόν, η αντίληψη της καθαρής - άυλης ιδέας
δεν ίσχυε καθώς όλες οι «ιδέες» ή σκέψεις συνδεόταν με απτά αντικείμενα και άρα με
την ύλη, ενώ παράλληλα η γνώση αυτών των «ιδεών» ήταν άμεσα συνδεδεμένη με
την αισθητηριακή αντίληψη. Έτσι ο Αριστοτέλης υιοθέτησε την αισθητηριακή
αντίληψη ως πηγή της γνώσης και τόνισε τη σπουδαιότητα της παρατήρησης στη
διαδικασία απόκτησης αληθινής γνώσης. Αυτή η διαφωνία και η αντιπαράθεση των
δύο απόψεων έθεσε τα θεμέλια για τη μετέπειτα δημιουργία δύο ανταγωνιστικών
σχολών σκέψης για τη γνώση, του ορθολογισμού και του εμπειρισμού.
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Ο ορθολογισμός βασισμένος στην οπτική του Πλάτωνα βρήκε τον κύριο
εκφραστή του στο πρόσωπο του Descartes ο οποίος με τη μεθοδολογία του
σκεπτικισμού και της αμφιβολίας βασίστηκε στην απόλυτη λογική για την εύρεση της
αλήθειας. Παράλληλα υποστήριζε πως ο μόνος τρόπος απόκτησης αληθινής γνώσης
είναι μέσω του «σκεπτόμενου εαυτού» και όχι μέσω των αισθήσεων. Από την άλλη
πλευρά ο Βρετανός Locke υπήρξε ο ιδρυτής του εμπειρισμού που βασίζεται
περισσότερο στις αντιλήψεις του Αριστοτέλη σχετικά με την αλήθεια και τη γνώση.
Πίστευε πως κάθε τι στον πραγματικό κόσμο ήταν αντικειμενικό στη φύση του.
Θεωρούσε ότι το μυαλό των ανθρώπων δεν είχε καμία αρχική γνώση (tabula rasa)
και ο μόνος τρόπος να αποκτήσει «ιδέες» και κατά συνέπεια γνώση ήταν μέσω της
προσωπικής εμπειρίας. Κατά τον Locke υπήρχαν δύο είδη εμπειρίας: η αισθητηριακή
εμπειρία και η αντανάκλαση. Η πρώτη ήταν η βασική πηγή των «ιδεών» ενώ η
δεύτερη ήταν συμπληρωματική και οριζόταν ως «η εσωτερική αντίληψη του τρόπου
με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό μας» η οποία μετατρέπει την κατανόηση των
εμπειριών σε «ιδέες». Το αποτέλεσμα αυτού του λογικού δυϊσμού στη μελέτη για την
ανθρώπινη γνώση ήταν ο διαχωρισμός του «υποκειμένου» ανθρώπου-μυαλού από το
«αντικείμενο» πράγμα-φαινόμενο.
Ακολούθησαν πολλοί ακόμη επιστήμονες-στοχαστές που ασχολήθηκαν με την
επιστημολογία, τη μελέτη της ανθρώπινης γνώσης. Ο Kant επιχείρησε να γεφυρώσει
τον προηγούμενο δυϊσμό ορθολογισμού και εμπειρισμού αναγνωρίζοντας και τις δύο
αυτές διαστάσεις στην απόκτηση γνώσης από τον άνθρωπο. Ωστόσο, ενώ αποδέχτηκε
τη λογική σε συνδυασμό με την εμπειρία ως μέσα για την απόκτηση γνώσης,
ξεχώρισε το «φαινόμενο» που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος από το «ίδιο το πράγμα»
(thing in itself) που υπερβαίνει την ανθρώπινη εμπειρία.
Οι Nonaka και Takeuchi (1995) θεωρούν πως η επιστημολογία του δυτικού
αναπτυγμένου κόσμου χαρακτηρίζεται από ένα δυϊσμό που τη διαχωρίζει από αυτή
της Ιαπωνίας. Βέβαια αναγνωρίζουν ότι κάποια φιλοσοφικά κινήματα όπως ο
υπαρξισμός (Jean-Paul Sartre), ο φαινομενολογισμός (Maurice Merleau-Ponty)Kai ο
πραγματισμός (William James) προσπάθησαν να καταργήσουν το διαχωρισμό
«υποκειμένου - αντικειμένου» πάντα όμως στηριζόμενα λιγότερο ή περισσότερο
στον εμπειρισμό ή τον ορθολογισμό.
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Η ιαπωνική επιστημολογία
Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, δεν υπάρχουν κάποια ιαπωνικά
φιλοσοφικά ρεύματα που να έχουν γίνει αντικείμενο συστηματικής μελέτης ενώ δεν
υπάρχει και κάποια σχολή ορθολογικής σκέψης αντίστοιχη με αυτήν της Δύσης.
Ωστόσο υφίσταται μια

ιαπωνική

προσέγγιση

στη

μελέτη

της γνώσης που

ενσωματώνει στοιχεία από το Βουδισμό, τον Κομφουκισμό και κάποιες δυτικές
σχολές σκέψης.
Η ιαπωνική επιστημολογία χαρακτηρίζεται από τρία βασικά χαρακτηριστικά
που τη διαφοροποιούν σημαντικά από τη δυτική προσέγγιση χωρίς όμως αυτό να
σημαίνει ότι οι δύο προσεγγίσεις είναι αμοιβαία αποκλεισμένες. Το πρώτο
χαρακτηριστικό είναι η «ενιαιότητα ανθρώπου και φύσης» . Οι Ιάπωνες δε νιώθουν
διαχωρισμένοι από

τη

φύση

ως παρατηρητές

και

σε

αυτήν

την

έλλειψη

«αντικειμενοποίησης» της φύσης οφείλεται το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί στην
Ιαπωνία ξεκάθαρη ορθολογική σχολή σκέψης. Βασικές στάσεις που συνδέονται με
την αντίληψη για «ενιαιότητα ανθρώπου και φύσης» συναντάει κανείς και στη δομή
της ιαπωνικής γλώσσας ή στην ιαπωνική τέχνη. Οι Ιάπωνες έχουν μια ιδιαίτερη
αντίληψη για το χρόνο και το χώρο. Θεωρούν τη ροή του χρόνου ως μια συνεχώς
ανανεούμενη αναπαράσταση του τώρα. Αυτό φαίνεται από μυθιστορήματα ή
παραδοσιακά ποιήματα που δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη χρονική δομή
αντίθετα με τη συνήθη πρακτική στη Δύση. Ακόμη και ο χώρος για τους Ιάπωνες δεν
είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένος με ένα καθορισμένο σημείο οπτικής γωνίας. ‘Όπως
φαίνεται στην παραδοσιακή ιαπωνική ζωγραφική, το σημείο οπτικής του δημιουργού
είναι ακαθόριστο και για αυτό το λόγο για παράδειγμα δεν υπάρχουν σκιές. Η κύρια
στάση που προκύπτει για τους Ιάπωνες από τις προαναφερόμενες αντιλήψεις είναι ότι
βιώνουν

αποκλειστικά

τις

εμπειρίες

που

εκλαμβάνουν

οι

ίδιοι,

χωρίς

να

χρησιμοποιούν κάποιο εξωτερικό σημείο αναφοράς. Έτσι εμπιστεύονται την
προσωπική τους βιωματική αντίληψη για τη φύση χωρίς να καταφεύγουν σε κάποια
θεωρία ή κάποια νοητική αφαίρεση για να ορίσουν τη σχέση τους με τη φύση.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό που διαχωρίζει την Ιαπωνική επιστημολογία από
τη δυτική είναι η «ενιαιότητα μυαλού και σώματος». Για τους Ιάπωνες η γνώση
αποκτιέται από ολόκληρη την προσωπικότητα. Αυτό σημαίνει ότι δίνουν ιδιαίτερη
αξία και στην προσωπική και σωματική εμπειρία πέρα από την αφαιρετική
πνευματική διανόηση. Η έννοια της «ενιαιότητας μυαλού και σώματος» έχει τις ρίζες
τις στην παράδοση της εκπαίδευσης των σαμουράι αλλά και στη φιλοσοφία Zen του
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Βουδισμού. Οι Nonaka και Takeuchi (1995) πιστεύουν πως η δυτική επιστημολογία
ξεκινώντας από τα χρόνια του Descartes τείνει να ιεραρχεί υψηλότερα τις αφαιρετικές
θεωρίες και υποθέσεις που άλλωστε έχουν οδηγήσει την ανάπτυξη των επιστημών.
Το απαύγασμα αυτής της τάσης είναι η εξέλιξη συγκεκριμένης θεωρητικής γνώσης
που συνιστά τις συστηματικές επιστήμες. Αντίθετα, η ιαπωνική επιστημολογία θέτει
πρώτη στην ιεραρχία των πηγών απόκτησης γνώσης την ενσωμάτωση και αφομοίωση
της άμεσης προσωπικής εμπειρίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω αντίληψη
έχει σημαντικές διαφορές από το λεγόμενο εμπειρισμό καθώς δε διαχωρίζει την
εμπειρική αντίληψη από την πνευματική σκέψη αλλά θεωρεί ότι πνεύμα και σώμα
σχηματίζουν ένα αδιαίρετο σύνολο το οποίο αποκτά τη γνώση.
Το τρίτο χαρακτηριστικό

διαφοροποίησης

της

ιαπωνικής

διανοητικής

παράδοσης είναι η «ενιαιότητα του εαυτού και των άλλων» που πηγάζει από τις δύο
προηγούμενες έννοιες ενιαιότητας που αναφέρθηκαν. Η ιαπωνική αντίληψη για τις
διαπροσωπικές σχέσεις έχει έντονα στοιχεία συλλογικότητας και οργανικότητας
(όπως χρησιμοποιείται ο όρος στις διοικητικές επιστήμες). Ενώ ο τυπικός άνθρωπος
της Δύσης αντιλαμβάνεται τα πράγματα από μία δική του συγκεκριμένη οπτική
γωνία, ο μέσος Ιάπωνας βασίζει την αντίληψη του στη συσχέτιση του με τα πράγματα
και με άλλους ανθρώπους. Για τους Ιάπωνες ο υπέρτατος σκοπός στη ζωή είναι όχι η
προσωπική διάκριση αλλά η αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους και με
τη φύση. Συνειδητοποιούν την ύπαρξη τους και αυτό-ολοκληρώνονται μέσα από τη
συλλογική τους ένταξη. Συνεπώς και η απόκτηση της γνώσης είναι για αυτούς μια
διαδικασία συλλογική που πραγματώνεται για τον καθένα μέσα από τη συνύπαρξη
και τη συναναστροφή με τους άλλους αλλά και με το περιβάλλον.

Συμπερασματικά
Συμπερασματικά, η δυτική επιστημολογία και κατά επέκταση η έννοια της
γνώσης στις διοικητικές και άλλες επιστήμες της Δύσης διέπεται από ένα δυϊσμό
μεταξύ «υποκειμένου - αντικειμένου», «σώματος - πνεύματος» και «πνεύματος ύλης». Η ιαπωνική διανοητική παράδοση απορρίπτει αυτό το δυϊσμό και αναγνωρίζει
την πραγματικότητα, ως μια αέναη ροή στο πραγματικό και αντικειμενικό υλικό
περιβάλλον, που γίνεται αντιληπτή από ολόκληρες προσωπικότητες σώματος και
πνεύματος, οι οποίες προκειμένου να αποκτήσουν γνώση αλληλεπιδρούν άμεσα
μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Μάλιστα ακολουθώντας την ιαπωνική συνθετική
και ολιστική αντίληψη για τη γνώση, οι Nonaka και Takeuchi (1995) δηλώνουν πως η
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δυτική και η ιαπωνική επιστημολογία δεν αποκλείουν ή μία την άλλη, αλλά
λειτουργούν συμπληρωματικά καθιστώντας έτσι το πλαίσιο για τη μελέτη της γνώσης
πιο ευρύ και ολοκληρωμένο.
Πέρα από την προσπάθεια των Nonaka και Takeuchi να συγκεράσουν την
ιαπωνική διανοητική παράδοση με τη δυτική επιστημολογία, αναγνωρίζεται πως στη
σύγχρονη μελέτη της γνώσης κυριαρχεί ο διαχωρισμός μεταξύ ορθολογισμού και
εμπειρισμού (Tyndale 1997). Σύμφωνα με τον ορθολογισμό η γνώση μπορεί να
επιτευχθεί αφαιρετικά μέσω διανοητικών κατασκευασμάτων όπως οι έννοιες, οι
νόμοι ή οι θεωρίες.

Αντίθετα ο εμπειρισμός υποστηρίζει ότι η γνώση προκύπτει

επαγωγικά από συγκεκριμένες αισθητήριες εμπειρίες. Οι δύο ξεχωριστές σχολές
σκέψης μπορεί να μην έχουν διακριτή επίδραση στις διοικητικές πρακτικές, ωστόσο
έμμεσα επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη της θεωρίας των διοικητικών επιστημών
ως θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη νέων εννοιών.

Τι είναι γνώση;
Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με τον ορισμό της γνώσης και αρκετές
κατηγοριοποιήσεις της έννοιας.

Ορισμοί της γνώσης
-

Ως γνώση ορίζεται η εγγυημένη αληθινή πεποίθηση. - Alavi και Leidner
(2001): Routledge Encyclopaedia of Philosophy.

-

Ως γνώση ορίζεται η δικαιολογημένη αληθινή πεποίθηση που αυξάνει τη
δυνατότητα μιας οντότητας να προβεί σε αποτελεσματική δράση. - Alavi και
Leidner (2001): Huber 1991, Nonaka 1994.

-

Γνώση είναι το σύνολο ή το εύρος αυτών που έχουν γίνει αντιληπτά, αυτών
που ανακαλύφτηκαν και αυτών που έμαθε κάποιος. - Alavi και Leidner
(2001): Schubert et al. 1998.

-

Γνώση: το ψυχολογικό αποτέλεσμα της αντίληψης και της μάθησης και της
λογικής. - www.hyperdictionary.com: WordNet Dictionary.

-

Γνώση: σαφής αντίληψη γεγονότος, αλήθειας ή καθήκοντος / βέβαιη
κατανόηση.

-

Webster’s

Revised

Unabridged

Dictionary

1913:

www.dict.die.net
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Κατηγοριοποιήσεις της γνώσης
Ένας από τους πιο γνωστούς επιστήμονες που ασχολήθηκαν συστηματικά με
το αντικείμενο της γνώσης ήταν ο Ούγγρος ιατρός και φιλόσοφος Polanyi. Το έργο
του για τη γνώση στις δεκαετίες 1950 και 1960 αναφέρεται σχεδόν σε κάθε σύγχρονο
επιστημονικό άρθρο που ασχολείται με την ιστορία της επιστημολογίας ως βάση για
την εξέλιξη του πεδίου της διαχείρισης γνώσης. Η πολύ δόκιμη τα τελευταία χρόνια
διάκριση της γνώσης σε ρητή και άρρητη ή φανερή και σιωπηρή (tacit and explicit)
γνώση βασίζεται ακριβώς στα έργα του Polanyi (Personal Knowledge 1958, Personal
Knowledge: Towards a Post-critical Philosophy 1962 και The Tacit Dimension 1966).
Κατά το πρότυπο του Polanyi πολλοί σύγχρονοι επιστήμονες (Nonaka and
Takeuchi 1995, Tyndale 1997, Lee and Yang 2000, Alavi and Leidner 2001,)
θεωρούν ότι υπάρχουν δύο διαστάσεις στη γνώση, η ρητή και η άρρητη. Η ρητή ή
φανερή γνώση μπορεί να αρθρωθεί λεκτικά, σχηματικά και με άλλους τρόπους και
έτσι να μεταδοθεί σχετικά εύκολα από ένα άτομο σε κάποιο άλλο. Μπορεί ακόμη να
αποθηκευθεί για μελλοντική χρήση και να διαμοιραστεί είτε σε διαφορετικά
γεωγραφικά μέρη είτε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η ρητή γνώση είναι όλα όσα
γνωρίζει

κάποιος

και

μπορεί

να

τα

μεταφέρει.

Μέσω

διαφόρων

μορφών

κωδικοποίησης η γνώση αυτή είναι δυνατόν να ενσωματωθεί σε βιβλία, εγχειρίδια,
τεχνικά έγγραφα,
αναφορές,

επιστημονικές φόρμουλες, ηλεκτρονικές

ηχογραφήσεις,

βιντεοσκοπήσεις

κλπ.

Η

βάσεις δεδομένων,

δυνατότητα

έκφρασης,

κωδικοποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς είναι το απόλυτο πλεονέκτημα αυτής
της μορφής γνώσης.
Από την άλλη πλευρά τα άτομα έχουν και γνώση σιωπηρή που δεν είναι
δυνατό να εκφραστεί στους άλλους και ίσως δε γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι την
κατέχουν. Αυτή η διάσταση της γνώσης έχει δύο επίπεδα, το γνωστικό και το τεχνικό.
Το γνωστικό επίπεδο αφορά τα πιστεύω, τις αντιλήψεις και γενικότερα τα διανοητικά
πρότυπα, ενώ το τεχνικό εμπεριέχει τις δεξιότητες, τις τέχνες και συγκεκριμένες
χειροτεχνικές ικανότητες που κάποιος διαθέτει. Για παράδειγμα, στο γνωστικό
επίπεδο της σιωπηρής γνώσης ανήκουν η διαίσθηση, η αυθόρμητη συμπεριφορά σε
περιόδους κρίσης και το ένστικτο. Παράλληλα, στο τεχνικό επίπεδο της σιωπηρής
γνώσης ανήκουν οι ικανότητες ενός χειρουργού, ενός αθλητή ή ενός καλλιτέχνη.
Εκτός όμως από τη διάκριση του Polanyi σε φανερή και σιωπηρή διάσταση
της γνώσης, υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις. Οι Ambrosini και Bowman
(2001) θεωρούν ότι η σιωπηρή διάσταση της γνώσης δε λειτουργεί διχοτομικά με τη
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φανερή διάσταση και προτείνουν τέσσερις βαθμούς εμφάνειας ή «σιωπή ρότητας»
(tacitness): τη βαθιά σιωπηρή γνώση, την μερικώς εκφραζόμενη, την εκφραζόμενη
και την τελείως φανερή (Moller και Svahn 2002).

Σε ένα διαφορετικό επίπεδο

ταξινόμησης και σύμφωνα με την ανάλυση των Alavi και Leidner (2001), Shin et al.
(2001) η γνώση μπορεί να είναι:
-

α)Μια κατάσταση του μυαλού. Αυτή η αντίληψη εστιάζει στη δυνατότητα
των ατόμων να διευρύνουν την προσωπική τους γνώση και να την
εφαρμόσουν στις ανάγκες της επιχείρησης.

-

β)Ένα αντικείμενο. Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη η γνώση μπορεί να
αποθηκευθεί και να γίνει αντικείμενο χειρισμών όπως ένα αντικείμενο.

-

γ)Μια διαδικασία. Η αντίληψη της γνώσης ως διαδικασία συνδέει την έννοια
της γνώσης με την πράξη της εφαρμογής της. Απευθύνεται περισσότερο στην
εφαρμογή της γνώσης των ειδικών (expertise).

-

δ)Μία κατάσταση όπου κάποιος έχει πρόσβαση σε πληροφορίες. Αυτή η
αντίληψη προεκτείνει την έννοια της γνώσης ως αντικειμένου και δίνει
έμφαση στη δυνατότητα πρόσβασης στα γνωστικά αντικείμενα.

-

ε)Μια δυνατότητα. Ως γνώση εκλαμβάνεται η ευχέρεια της εκμετάλλευσης
κάποιων δεδομένων προκειμένου να προχωρήσει το άτομο σε κάποια δράση.

Μια

εναλλακτική

διάκριση

της γνώσης

αφορά τα

διάφορα

επίπεδα

συλλογικότητας στα οποία αυτή ενσωματώνεται. Ο φορέας που αποκτά ή κατέχει τη
γνώση μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο άτομο, μια κοινωνική ομάδα ή ακόμη και μια
επιχείρηση (Moller και Svahn 2002, Nonaka και Takeuchi 1995).
Το γνωστικό πεδίο και το είδος εφαρμογής για το οποίο προορίζεται η γνώση
μπορούν επίσης να αποτελόσουν κριτήρια ταξινόμησης. Έτσι υπάρχει γνώση
δηλωτική (declarative ή know-about), διαδικαστική (procedural ή know-how),
αιτιώδης (causal ή know-why), προϋποθετική (conditional ή know-when) και
σχεσιακή (relational ή know-with) ανάλογα με τη χρησιμότητα που μπορεί να έχει σε
μια συγκεκριμένη κατάσταση ή για ένα συγκεκριμένο φορέα (Alavi και Leidner

2001).
Οι Shin et al. (2001) αναφέρουν ακόμη μία ταξινόμηση από τους Millar et al.
(1997) οι οποίοι διαφοροποιούνται προσθέτοντας στα κριτήρια διαχωρισμού της
γνώσης τον τρόπο απόκτησης της. Για αυτούς η γνώση μπορεί επιπλέον να είναι
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επεξηγηματική (explanatory ή know-how), κοινωνική (social ή know-who) ή
εμπειρική (experiential know-what was).
Φαίνεται από την παράθεση των ταξινομήσεων παραπάνω αλλά και από την
ιστορική εξέλιξη της επιστημολογίας ότι η έννοια της γνώσης είναι πολυδιάστατη και
σχετική. Παράγοντες όπως το θεωρητικό επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται
η γνώση, οι φορείς που εμπλέκονται, ο σκοπός της μελέτης και η μεθοδολογία με τα
εργαλεία που ενίοτε χρησιμοποιούνται, επηρεάζουν και σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν
το περιεχόμενο που η έννοια γνώση λαμβάνει. Όλες οι κατηγοριοποιήσεις και οι
ορισμοί που προαναφέρθηκαν, εκτός από ακαδημαϊκό φιλοσοφικό ενδιαφέρον, έχουν
επιπτώσεις στην τελική μορφή που λαμβάνει ένα θεωρητικό ή πρακτικό σύστημα
διαχείρισης γνώσης. Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης αναλύονται σε επόμενες
ενότητες, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η θεωρητική θεμελίωση των
συστημάτων αυτών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οπτική που θα υιοθετηθεί εξ
αρχής ως προς το τι είναι η γνώση και κατά συνέπεια τι ιδιότητες έχει.

Η σχέση δεδομένων-πληροφορίας-γνώσης (info-data-knowledge)
Το συμβατικό μοντέλο
Οι λέξεις δεδομένα, πληροφορία και γνώση χρησιμοποιούνται συχνά με το
ίδιο νόημα. Ο λόγος για αυτή την απλοποιητική ταύτιση είναι το γεγονός ότι οι τρεις
έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και μοιράζονται ένα πολύ
σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό, αποτελούν πανίσχυρο όπλο στη σύγχρονη εποχή
(Toffler 1991). Ωστόσο, ακριβώς οι σχέσεις που συνδέουν τις τρεις έννοιες
διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στο πεδίο της διαχείρισης της γνώσης καθώς
προσδιορίζουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τα αποτελέσματα που
προκύπτουν. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο ασκείται η συγκεκριμένη επίδραση
περιγράφεται παρακάτω, αλλά προκειμένου να αναλυθεί η ιδέα και οι μηχανισμοί της
διαχείρισης γνώσης πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστούν και να οριστούν ξεχωριστά οι
έννοιες δεδομένα, πληροφορία και γνώση. Ένα καλό επιχείρημα για την ανάγκη
διαχωρισμού των εννοιών είναι ότι, αν η γνώση είναι ταυτόσημη με την πληροφορία
και τα δεδομένα, τότε το πεδίο της διαχείρισης γνώσης δεν είναι ούτε νέο ούτε
ιδιαίτερα ενδιαφέρον (Alavi και Leidner 2001: Fahey και Prusak 1998), καθώς
υπερκαλύπτεται από τις ήδη υπάρχουσες θεωρίες για τη διακίνηση και τη χρήση της
πληροφορίας.
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Σχήμα 1 - Το συμβατικό μοντέλο δεδομένων-πληροφορίας-γνώσης (Alavi και
Leidner 2001, Lee και Yang 2000, Spiegler 2001)
Γνώση είναι κάτι περισσότερο από πληροφορία και δεδομένα. Ενώ υπάρχουν
πολλοί διαφορετικοί ορισμοί και κατά επέκταση διαφορετικοί συνεπαγόμενοι
συσχετισμοί των τριών παραμέτρων, αυτό που γίνεται αποδεκτό σε όλες τις απόψεις
είναι ότι η γνώση διέπεται από μεγαλύτερη αφαιρετικότητα και άρα έχει γενικότερη
εφαρμογή, είναι ευρύτερη των δεδομένων και της πληροφορίας.
Σύμφωνα με τους Lee και Yang (2000), η πληροφορία προκύπτει από
δεδομένα οργανωμένα σε πρότυπα που έχουν νόημα. Η πληροφορία μετατρέπεται σε
γνώση όταν κάποιος τη μελετά, την κατανοεί, την ερμηνεύει και την εφαρμόζει σε
μια συγκεκριμένη δράση (Σχήμα 1). Με βάση αυτή τη λογική, αυτό που αποτελεί
γνώση για κάποιον, μπορεί να είναι απλά πληροφορία για κάποιον άλλο. Αν η
πληροφορία δε γίνει κατανοητή και δεν εφαρμοστεί κάπου, τότε παραμένει απλά
πληροφορία. Παράλληλα, διαφορετικά άτομα είναι δυνατόν να κατανοήσουν την ίδια
πληροφορία και στο πλαίσιο των εμπειριών τους και των συνθηκών να τη
μετατρέψουν σε γνώση με συγκεκριμένη εφαρμογή. Ακόμη περισσότερο, η ίδια
πληροφορία μπορεί να μετατραπεί σε διαφορετική γνώση για τον καθένα ανάλογα με
την ερμηνεία που θα της αποδοθεί και με το περιβάλλον στο οποίο θα επιχειρηθεί η
εφαρμογή της δημιουργημένης γνώσης.
Οι Shin et al (2001) μετά από ευρεία βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στους περισσότερους ορισμούς σχετικά με το τι
είναι γνώση, πληροφορία και δεδομένα, υπάρχει ο ακόλουθος κοινός παράγοντας. Η
γνώση τοποθετείται πρώτη σε μια ιεραρχική δομή, ακολουθούμενη από την
πληροφορία και τέλος τα δεδομένα. Μια ευρέως αποδεκτή άποψη είναι ότι τα
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δεδομένα είναι απλοί αριθμοί και γεγονότα,

η πληροφορία είναι επεξεργασμένα

δεδομένα με κάποιο νόημα και η γνώση είναι επαληθευμένη πληροφορία (Alavi και
Leidner 2001). Κατά τον Spiegler (2001, σελ. 1), «τα δεδομένα του χθες, είναι η
πληροφορία του σήμερα και η γνώση του αύριο».

Το αντίστροφο μοντέλο
Η ευρέως αποδεκτή γνωσιακή ιεραρχική δομή που θεωρεί τα δεδομένα ως
ακατέργαστη πρώτη ύλη για το σχηματισμό πληροφορίας, που στη συνέχεια
μετατρέπεται σε εφαρμόσιμη γνώση, δεν είναι η μοναδική άποψη για το πλαίσιο
συσχέτισης των τριών υπό συζήτηση εννοιών. Ο

Tuomi (1999) προτείνει ένα

ακριβώς αντίστροφο ιεραρχικό μοντέλο στο οποίο τα δεδομένα προκύπτουν
τελευταία και αφού προϋπάρξουν η γνώση και η πληροφορία. Το βασικό του
επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχουν μεμονωμένα δεδομένα απλών γεγονότων και
αριθμών παρά μόνο αν κάποιος τα δημιουργήσει χρησιμοποιώντας τη γνώση που ήδη
κατέχει. Τα δεδομένα μπορούν να υπάρχουν μόνο μέσα σε κατασκευασμένες δομές
νοήματος. Για παράδειγμα, μια φόρμα καταχώρησης δεδομένων αποτελεί μια τέτοια
δομή νοήματος που ενσωμάτωσε γνώση προκειμένου να κατασκευαστεί. Οι δομές
νοήματος

που

χρησιμοποιούνται

για την

παραγωγή

δεδομένων,

αποτελούν

πληροφορία που δομήθηκε κατάλληλα για συγκεκριμένο σκοπό. Ουσιαστικά δηλαδή,
τα

δεδομένα αποτελούν

ένα εστιασμένο

υποσύνολο της πληροφορίας που

προκύπτουν όταν η πληροφορία διαχωρίζεται σε δομή (π.χ. μαθηματικό μοντέλο) και
περιεχόμενο (πχ τιμές μεταβλητών εισροών). Με την ίδια λογική, η πληροφορία
αποτελεί εστιασμένη και δομημένη γύρω από συγκεκριμένο νόημα γνώση, η οποία
αρθρώνεται, εκφράζεται λεκτικά ή αλλιώς και καταγράφεται σε κατάλληλα μέσα (πχ
βιβλία, λογισμικό, ηχογραφήσεις κλπ). Συμπερασματικά λοιπόν, κατά τον Tuomi η
πρώτη πηγή είναι η γνώση και ακολουθούν η πληροφορία και τέλος τα δεδομένα.

Πληροφορία
Άρθρωση,
Έκφραση,
Δόμηση

Δεδομένα

Αναπαράσταση δομής
Ερμηνεία, Χρήση

Σχήμα 2 - Το αντίστροφο μοντέλο δεδομένων-πληροφορίας-γνώσης (Spiegler 2001,
Tuomi 1999)
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Το ολοκληρωμένο μοντέλο
Ο Spiegler (2001) προχωράει ένα βήμα παραπέρα και προτείνει την ισχύ ενός
πιο ολοκληρωμένου μοντέλου που περιλαμβάνει τόσο τη συμβατική ιεραρχική δομή
(δεδομένων-πληροφορίας-γνώσης), όσο και την αντίστροφη του Tuomi. Κατά τον
Spiegler γνώση είναι περισσότερο η διαδικασία του να μαθαίνεις. Πρόκειται για μια
αυτοπαθή (reflexive) διαδικασία κατά την οποία, τα δεδομένα και οι πληροφορίες
γίνονται

αντικείμενο

επεξεργασίας,

εντάσσονται σε

ένα

κοινωνικό

πλαίσιο,

συνδυάζονται με εμπειρίες, κρίση, κανόνες, αξίες, συναισθήματα, οργανωσιακή
κουλτούρα, επικοινωνιακό περιβάλλον και άλλους παράγοντες, δημιουργώντας έτσι
νέα δεδομένα, πληροφορίες και γνώση. Με βάση αυτή τη διαδικασία η γνώση είτε
εξελίσσεται συνεχώς είτε επανέρχεται στα αρχικά συστατικά, δηλαδή σε δεδομένα
και πληροφορίες. Ουσιαστικά, ο Spiegler συνθέτει τις δύο προσεγγίσεις σχετικά με
την αιτιώδη φορά της ιεραρχικής δομής. Πιο συγκεκριμένα, η ιεραρχία που προτείνει
για το συσχετισμό των τριών παραμέτρων περιλαμβάνει δύο περισσότερες
μεταβλητές, την πραγματικότητα και τη σοφία. Η πραγματικότητα αντιπροσωπεύει τη
βάση της διαδικασίας, ενώ η σοφία αποτελεί την υψηλότερη μορφή γνώσης που ο
συγγραφέας συνδέει με την ανακάλυψη και την καινοτομία. Η εξέλιξη της γνώσης σε
σοφία, δημιουργεί την αέναη συνέχιση της διαδικασίας σε ανώτερο κάθε φορά
γνωστικό επίπεδο. Η σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου (Σχήμα 3) δείχνει ότι η
λειτουργία του διέπεται από αλλεπάλληλες σπειροειδής μετατροπές δεδομένων σε
πληροφορία, πληροφορίας σε γνώση και το αντίστροφο. Ο Spiegler θεωρεί πως το
μοντέλο του Tuomi είναι σωστό σε ένα σχεδόν μεταφυσικό επίπεδο ενώ η μελέτη της
διαχείρισης γνώσης

προσανατολισμένη

στην πρακτική

εφαρμογή,

στηρίζεται

καλύτερα από το ολοκληρωμένο μοντέλο της επαναλαμβανόμενης, σπειροειδούς,
διαδικασίας.
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Σχήμα 3 - Το ολοκληρωμένο μοντέλο δεδομένων-πληροφορίας-γνώσης (Spiegler
2001)

Η σχέση της επιστημολογίας με το πεδίο «Διαχείριση Γνώσης»
Όπως φαίνεται καθαρά από την περιγραφή του παραπάνω μοντέλου του
Spiegler, ο ορισμός που θα αποτελέσει τη βάση για τη μελέτη της γνώσης, παίζει
κυρίαρχο ρόλο στις διαδικασίες που θα αναγνωριστούν έπειτα να ισχύουν στο
σύστημα της γνώσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επισκόπηση της
βιβλιογραφίας σε επιστημονικά άρθρα που πραγματεύονται τη διαχείριση γνώσης,
σχεδόν πάντα περιλαμβάνει κάποιες απόψεις επιστημολογίας και ορισμού της
γνώσης. Αλλωστε, στο ολοένα διευρυνόμενο επιστημονικό πεδίο της «Διαχείρισης
Γνώσης» η έμφαση πρέπει να δίνεται στη γνώση, η οποία και αποτελεί το πραγματικά
καινοτόμο στοιχείο στις νέες φιλοσοφίες διοίκησης. Η πολυδιάστατη μεταβλητή της
γνώσης είναι που διαφοροποιεί ριζικά τη «Διαχείριση Γνώσης» από παλαιότερα
συστήματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων και τα
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Spiegler 1999). Οι επιπτώσεις των διαφόρων
ταξινομήσεων και ορισμών της γνώσης στα συστήματα διαχείρισης γνώσης,
περιλαμβάνονται σε επόμενη ενότητα καθώς πρέπει πρώτα να αναλυθεί η έννοια της
διαχείρισης γνώσης όπως ευρέως χρησιμοποιείται στις σύγχρονες διοικητικές
επιστήμες.
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Η ΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
«Η γνώση είναι δύναμη - δηλαδή γνώση»
Με αυτή τη φράση ο Alvin Toffler (1991) προσπαθεί να εκφράσει συνοπτικά
τη

σπουδαία

σημασία

της

γνώσης

στο

σύγχρονο

κοινωνικό-πολιτικό

και

επιχειρηματικό κόσμο. Η βασική ιδέα του συγγραφέα είναι ότι στο τέλος του 20ου
αιώνα παρατηρείται μια θεμελιώδης μετατόπιση της δύναμης από το κεφάλαιο και
τους

υπόλοιπους

παραδοσιακούς

παραγωγικούς

συντελεστές

στη

γνώση.

Συγκεκριμένα, με την παραπάνω φράση απεικονίζει λεκτικά την αντίληψη του ότι
στις σύγχρονες επιχειρήσεις η οργάνωση της γνώσης προσδιορίζεται από, αλλά και
προσδιορίζει, την οργάνωση των ανθρώπων και άρα την οργάνωση των θεσμών.
Έτσι, η δύναμη που προέρχεται από τον έλεγχο της οργάνωσης και των θεσμών που
την εκφράζουν, καθορίζει σημαντικά το είδος και την ποιότητα της γνώσης που
δημιουργείται και γίνεται αντικείμενο διαχείρισης. Συμπληρωματικά η γνώση, με την
ευρεία έννοια που την χρησιμοποιεί ο Toffler, επαναπροσδιορίζει την οργάνωση και
τους θεσμούς. Η δύναμη της γνώσης σχετικά με τη ρύθμιση του οργανωτικού και
διαδικαστικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων πηγάζει ακριβώς από τη
σπουδαιότητα της στον επιχειρηματικό αγώνα για επιβίωση και ευημερία.

Η επιχείρηση ως σύστημα γνώσης
Η σημασία της γνώσης για τις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι τόσο σπουδαία
ώστε πλέον να καθορίζει την ίδια την έννοια της επιχείρησης. Ο Tsoukas (1996)
βασιζόμενος σε οικονομικές σκέψεις του Hayek και σε προσεγγίσεις κοινωνιολογίας
και εθνογραφίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις είναι όπως και οι
κοινωνίες,

«διανεμημένα

συστήματα

αποκεντρωμένα συστήματα».

γνώσης υπό

μια

ισχυρή

έννοια,

είναι

Θεωρεί πως η γνώση των επιχειρήσεων είναι

διασκορπισμένη και αδύνατον να συγκεντρωθεί σε ένα μυαλό ή ακόμη και σε ένα
κέντρο αποφάσεων.
Η λογική του Tsoukas βασίζεται σε μια σειρά καλά τεκμηριωμένων
επιχειρημάτων. Πρώτον, οι πόροι μιας επιχείρησης δεν είναι δεδομένοι αλλά
δημιουργούνται. Δεν είναι οι πόροι αυτούσια σημαντικοί για μια επιχείρηση αλλά οι
υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς τους πόρους. Δεύτερον, οι υπηρεσίες που
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παρέχονται εξαρτώνται από την αντίληψη της επιχείρησης για τους πόρους της, κάτι
το οποίο είναι συνάρτηση της γνώσης που εφαρμόζεται σε αυτούς. Φορείς τέτοιας
γνώσης είναι οι καθημερινές διαδικασίες και πολιτικές της επιχείρησης, όπως και τα
μέλη αυτής. Με βάση αυτή τη λογική, οι επιχειρήσεις θεωρούνται συστήματα
γνώσης.

Το

πρόβλημα

που

αντιμετωπίζουν

οι

επιχειρήσεις

είναι

η

αποτελεσματικότερη χρήση της γνώσης η οποία δε μπορεί να συλληφθεί από ένα
μόνο μυαλό ή έστω μια ομάδα. Η γνώση είναι διασκορπισμένη σε όρους χρόνου και
τόπου και άρα αδύνατον να εξεταστεί στο σύνολο της. Ακόμη περισσότερο όμως,
είναι εγγενώς απροσδιόριστη και συνεχώς αναδυόμενη. Κανείς δε γνωρίζει εκ των
προτέρων ποια γνώση υπάρχει ή ποια απαιτείται. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια
βασική αβεβαιότητα, δε γνωρίζουν και δε μπορούν να γνωρίζουν, τι πρέπει να
γνωρίζουν. Έτσι, εκτός από διανεμημένα συστήματα γνώσης, οι επιχειρήσεις είναι
αποκεντρωμένα συστήματα καθώς στερούνται κάποιο «δωμάτιο κεντρικού ελέγχου»
όσον αφορά τη γνώση.
Η οπτική που αναλύθηκε παραπάνω για τις σύγχρονες επιχειρήσεις ως
συστήματα γνώσης είναι αποκαλυπτική για το περιβάλλον λειτουργίας τους. Οι
οργανισμοί βρίσκονται σε μια αέναη ρευστότητα όπου οι δυνατότητες και ευκαιρίες
για ανάδειξη καινοτομιών δεν εξαντλούνται ποτέ. Η ανθρώπινη δράση γενικά, αλλά
και ειδικότερα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων είναι κατά τον Tsoukas (1996) έμφυτα
δημιουργική. Η αδιάκοπη συνέχεια ροής γνώσης μέσα στις επιχειρήσεις οφείλεται
αφενός στον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται αυτή η γνώση και αφετέρου σε κάποια
εγγενή χαρακτηριστικά της λειτουργίας των επιχειρηματικών οργανισμών. Η γνώση
πηγάζει μερικώς από το εξωτερικό επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον των
επιχειρήσεων και κατά το άλλο μισό από τις εσωτερικές κοινωνικές επαφές. Εφόσον
το εξωτερικό περιβάλλον υπόκειται σε συνεχείς μεταβολές, η ύπαρξη

της

ρευστότητας εξαρτάται από το βαθμό της σταθερότητας και του ελέγχου που
επικρατεί στο εσωτερικό του οργανισμού. Οι κοινωνικές επαφές σε μια επιχείρηση
αποτελούνται από τρεις διαστάσεις: τις προσδοκίες που υπάρχουν για κάθε άτομο
ανάλογα με το ρόλο του, τις προδιαθέσεις κάθε ατόμου που βασίζονται στις αξίες και
τις αντιλήψεις του και τέλος, τις διαδραστικές καταστάσεις συναναστροφής. Ενώ η
επιχείρηση γενικά έχει υπό τον έλεγχο της την πρώτη διάσταση, δεν επεμβαίνει παρά
ελάχιστα στη δεύτερη η οποία έχει διαμορφωθεί ως επί το πλείστον σε προηγούμενο
χρονικά διάστημα. Παράλληλα, οι συνθήκες στις οποίες εκφράζονται οι δύο πρώτες
διαστάσεις μέσα από την τρίτη, την συναναστροφή, είναι πάντα μοναδικές και
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φυσικά αδύνατον να προβλεφθούν. Έτσι, η γνώση στις επιχειρήσεις είναι συνεχώς
αναδυόμενη και όχι στατική και προκαθορισμένη.
Η άποψη του Tsoukas για τη φύση των σύγχρονων εταιριών συμφωνεί με
αυτή των Laszlo και Laszlo (2002, σελ 402) που θεωρούν ότι η επιχείρηση σήμερα
προσομοιάζει περισσότερο σε ένα ζωντανό οργανισμό παρά σε μια μηχανή. Οι
συγκεκριμένοι συγγραφείς θεωρούν ότι οι εταιρίες είναι συστήματα ανθρώπινης
δραστηριότητας που αντανακλούν τους στόχους, τις αξίες, τις προσδοκίες και τα
συναισθήματα των ανθρώπων που τις απαρτίζουν. Αυτός ακριβώς ο συλλογισμός
αποτελεί τη βάση των επιχειρημάτων του Tsoukas όπως φαίνεται από την ανάλυση
τους παραπάνω.

Η γνώση ως επιχειρησιακός πόρος
Κυρίαρχη πηγή δημιουργίας πλούτου στη σύγχρονη οικονομία είναι η γνώση
που ενσωματώνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες (Clarke 2001). Η άποψη αυτή
στηρίζεται σε κάποιες πολύ εμφανείς τάσεις των αγορών της νέας χιλιετίας όπως
είναι: η παγκοσμιοποίηση και η γεωγραφική διασπορά των αγορών, οι νέες
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που συμβάλουν στη ραγδαία επιτάχυνση
της κυκλοφορίας πληροφορίας και γνώσης, οι νέες επίπεδες οργανωσιακές δομές
κυρίως με τη μορφή του δικτύου, η πληθώρα νέων προϊόντων και υπηρεσιών έντασης
γνώσης και τέλος, η αυξανόμενη βαρύτητα των επιθυμιών των καταναλωτών.
Η γνώση προβάλει πια ως κύριος ρυθμιστής της πορείας όχι μόνο
επιχειρήσεων αλλά και εθνικών οικονομιών (Clarke 2001: OECD 1996, σελ.189).
Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD) με τίτλο
«Οικονομία βασισμένη στη γνώση» (Knowledge-based Economy), «Οι παράγοντες
που καθορίζουν την επιτυχία των επιχειρήσεων, αλλά και των εθνικών οικονομιών
στο σύνολο τους, βασίζονται περισσότερο από ποτέ στην αποτελεσματικότητα τους
να συγκεντρώνουν και να χρησιμοποιούν γνώση». Δηλαδή, η γνώση εκτός από
κρίσιμο περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων είναι και καθοριστικός παράγοντας
της γενικής οικονομικής ανάπτυξης (Beijerse 1999, σελ.95).
Η γνώση ως επιχειρησιακός πόρος δημιουργεί ένα παράδοξο στην οικονομική
σκέψη. Είναι ο μοναδικός παραγωγικός πόρος που όσο χρησιμοποιείται αυξάνεται
αντί να μειώνεται (Clarke 2001). Αντίθετα με τα φυσικά αγαθά, η γνώση δεν
απαξιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται προς
όφελος της επιχείρησης, τόσο πολυτιμότερη και χρησιμότερη γίνεται. Μάλιστα η
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γνώση ως επιχειρησιακός πόρος χαρακτηρίζεται από μια ακόμη οικονομικής φύσης,
ουσιώδη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους πόρους. Σύμφωνα με τον Brian
(2000), οι σύγχρονες αναπτυγμένες αγορές και ιδιαίτερα οι κλάδοι υψηλής
τεχνολογίας, λόγω της έντασης γνώσης που διέπει τη λειτουργία τους, απολαμβάνουν
αυξανόμενες αποδόσεις.

Η γνώση ως πόρος και οι αυξανόμενες αποδόσεις
Ολόκληρη η οικονομική επιστήμη ως σήμερα έχει θεμελιωθεί στην έννοια
των φθινουσών αποδόσεων. Σύμφωνα με την παραδοσιακή οικονομική σκέψη, αν ένα
προϊόν ή μια εταιρία αποκτήσει προβάδισμα στην αγορά, παρουσιάζονται σταδιακά
κάποιοι

περιορισμοί,

μειώνονται

οι

αποδόσεις

των

πλεονεκτημάτων

και

αποκαθίσταται η νεοκλασική οικονομική ισορροπία. Από την άλλη πλευρά, η θεωρία
των αυξανόμενων αποδόσεων (Brian 2000) πρεσβεύει πως στη νέα οικονομία της
γνώσης, αυτός που αποκτά πλεονέκτημα τείνει να ενδυναμώσει το πλεονέκτημα του
και να αυξήσει την υπεροχή έναντι των υστερούντων ανταγωνιστών. Ταυτόχρονα,
αυτός που χάνει έδαφος, τείνει να αποδυναμωθεί περισσότερο και όχι να ανακάμψει
κατά κάποιο τρόπο αυτόματα λόγω των φθινουσών αποδόσεων του προπορευόμενου
αντιπάλου. Το φαινόμενο των αυξανόμενων αποδόσεων είναι παρόν σε ολόκληρη τη
νέα οικονομία αλλά κυριαρχεί στις αγορές υψηλής τεχνολογίας που άλλωστε είναι
έντασης γνώσης.
Υπάρχουν μια σειρά από λόγοι για τους οποίους η γνώση ως επιχειρησιακός
πόρος απολαμβάνει αυξανόμενες αποδόσεις:
•

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η δημιουργία και η ροή γνώσης είναι συνεχείς.
Ακόμη, το ολοκληρωμένο μοντέλο του Spiegler δείχνει πως η γνώση που
υπάρχει, αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία νέας γνώσης. Έτσι, όσο
περισσότερη γνώση υπάρχει σε μια επιχείρηση και στο βαθμό που η
διαχείριση της είναι αποτελεσματική, τόσο περισσότερη γνώση συνεχίζει να
δημιουργείται. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται νέα γνώση σε μια
επιχείρηση αναλύεται στην επόμενη ενότητα για τη διαχείριση γνώσης.

•

Σύμφωνα με το συλλογισμό του Tsoukas παραπάνω, αυτό που είναι
σημαντικό για μια επιχείρηση είναι οι υπηρεσίες που απολαμβάνει από τους
πόρους της. Οι υπηρεσίες αυτές είναι μια συνάρτηση της γνώσης. Εφόσον η
γνώση δε μειώνεται με το χρόνο και τη χρήση αλλά το αντίθετο, οι αποδόσεις
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που απολαμβάνει μια επιχείρηση με δεδομένους και σταθερούς τους
υπόλοιπους πόρους της, είναι αυξανόμενες.
•

Γνώση για μια επιχείρηση συνιστούν οι καθημερινές διαδικασίες και
πολιτικές που ακολουθεί ή οι μεθοδολογίες που έχει καλλιεργήσει. Είναι
φυσικό για μια υγιή επιχείρηση, με το πέρασμα του χρόνου οι μέθοδοι και οι
πολιτικές που εφαρμόζει να γίνονται πιο αποτελεσματικές μέσα από την
καθημερινή πρακτική δοκιμή. Αυτή ακριβώς η βελτίωση αποτελεί και βασικό
σκοπό της διαχείρισης γνώσης.

•

Η αποτελεσματική

αξιοποίηση της γνώσης ως επιχειρησιακού πόρου

προϋποθέτει τη συστηματική διαχείριση της. Η διαχείριση της γνώσης απαιτεί
υψηλές δαπάνες στην αρχή για τεχνολογική υποδομή, εκπαίδευση, εδραίωση
κατάλληλης οργανωσιακής κουλτούρας και πρόσληψη στελεχών. Από τη
στιγμή όμως που ολοκληρωθεί η υποδομή, η μετέπειτα διάχυση της γνώσης
σε όλο το εύρος της επιχείρησης κοστίζει ολοένα και φθηνότερα. Αν
θεωρήσουμε το πλέγμα διαχείρισης γνώσης μιας εταιρίας ως ένα δίκτυο, τότε
ισχύει ο νόμος του Metcalfe (Metcalfe’s Law) κατά τον οποίο το κόστος ενός
δικτύου αυξάνεται γραμμικά ανάλογα με το μέγεθος αλλά η αξία του αυξάνει
εκθετικά (Clarke 2001, σελ.191).
•

Τέλος, με βάση την οικονομική θεωρία των αυξανόμενων αποδόσεων που ο
Brian ισχυρίζεται ότι ισχύει για παράδειγμα στις αγορές υψηλής τεχνολογίας,
όταν μια επιχείρηση αποκτά πλεονέκτημα τείνει να ενισχύει συνεχώς το
προβάδισμα της έναντι των ανταγωνιστών. Εφόσον λοιπόν η γνώση και η
αποτελεσματική

διαχείριση

της

αποτελούν

πηγή

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος, οδηγούν μια επιχείρηση σε πορεία ολοένα και καλύτερη από
αυτή των ανταγωνιστών.

Πρέπει να σημειωθεί πως τα οφέλη των αυξανόμενων αποδόσεων προκύπτουν
μόνο με τη συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης και όχι
αυτόματα ή αυτονόητα. Μάλιστα, σε αυτά τα οφέλη στοχεύουν οι εταιρίες που
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για προγράμματα διαχείρισης γνώσης.

Η γνώση ως πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Μια από τις πιο πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις στο χώρο των εταιριών είναι
η θεωρία για τις βασισμένες στη γνώση εταιρίες (knowledge-based view of the firm).
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Η άποψη αυτή (Nonaka et al. 2000) βλέπει τις εταιρίες ως οντότητες δημιουργίας
γνώσης και επιχειρηματολογεί ότι, η γνώση και η ικανότητα για τη δημιουργία και τη
χρήση της γνώσης αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος για μια εταιρία. Η γνώση και οι ικανότητες προσφέρουν σε μια
εταιρία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γιατί της δίνουν τη δυνατότητα να καινοτομεί σε
προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντα με τρόπο
αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Η θεωρία των βασισμένων στη γνώση εταιριών
Η

διαφορά

της

συγκεκριμένης

θεωρίας

από

τις

προηγούμενες

που

ασχολήθηκαν με το ίδιο αντικείμενο είναι στις βασικές υποθέσεις της ότι οι άνθρωποι
και οι οργανισμοί είναι δυναμικές οντότητες και στην εστίαση της στις εσωτερικές
διαδικασίες της εταιρίας. Η θεωρία των βασισμένων ση γνώση εταιριών υποστηρίζει
πως οι άνθρωποι είναι δυναμικά όντα και οι εταιρίες είναι δυναμικές οντότητες που
αλληλεπιδρούν με άλλες εταιρίες-οντότητες και με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
Ολόκληρη η θεωρία βασίζεται στα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στη γνώση από
το συνολικό έργο του Nonaka. Η γνώση θεωρείται εξαρτώμενη από το περιβάλλον
στο οποίο αρθρώνεται (context-specific), σχεσιακή, δυναμική και άμεσα συνδεδεμένη
με τον άνθρωπο. Η έννοια της δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης βασίζεται στην
πεποίθηση ότι οι άνθρωποι και οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν
μαζί μέσω της διαδικασίας δημιουργίας γνώσης.
Η γνώση δημιουργείται μέσα από τη δυναμική αλληλεπίδραση των ατόμων
μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους. Παράλληλα, μια εταιρία αλληλεπιδρά με το
περιβάλλον της, το αναδιαμορφώνει και μεταμορφώνεται η ίδια, μέσα από τη
διαδικασία δημιουργίας γνώσης. Αντί απλώς να εφαρμόζει υπάρχουσα γνώση για την
επίλυση

των

δεδομένων

προβλημάτων,

η

εταιρία

ως

δυναμική

οντότητα,

αντιλαμβάνεται και ορίζει νέα προβλήματα, δημιουργεί και εφαρμόζει νέα γνώση για
την επίλυση τους και ακόμη περισσότερο, μέσω της επίλυσης των προβλημάτων
δημιουργεί επιπλέον νέα γνώση.

Γιατί η γνώση αποτελεί πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος;
Η γνώση αποτελεί πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος γιατί
μπορεί να συσωρευθεί, δεν είναι εύκολα ανταλλάξιμη και δύσκολα μπορεί να την
αντιγράψει ή να τη μιμηθεί ο ανταγωνισμός (Nonaka et al. 2000, σελ.7).
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η γνώση δεν απαξιώνεται με την πάροδο του
χρόνου και μπορεί μέσω της οργανωσιακής μάθησης να συσσωρεύεται και να
αυξάνεται προοδευτικά.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για τους οποίους η
απόκτηση γνώσης από την εξωτερική της επιχείρησης αγορά συνεπάγεται πολύ
υψηλό συναλλακτικό κόστος και καθιστά σχεδόν αδύνατη την ανταλλαξιμότητα.
•

Πρώτον, η γνώση ενέχει από τη φύση της αυξημένη αβεβαιότητα για
διάφορους λόγους. Είναι αδύνατον να προβλεφθεί εκ των προτέρων η
αποτελεσματικότητα μιας ερευνητικής προσπάθειας. Επίσης, πολύ δύσκολα
μπορεί να υπολογιστεί η

αναλογία ωφέλειας-κόστους

των διαφόρων

εναλλακτικών επιλογών ή ακόμη να οριστούν με σαφήνεια οι εναλλακτικές
επιλογές. Τέλος, η πολύ εκτενής κατανομή της γνώσης καθιστά δύσκολη τόσο
τη συγκέντρωση της όσο και τον ακριβή προσδιορισμό προβλέψεων για την
εφαρμογή της μετά την απόκτηση.
•

Δεύτερον, μεγάλο μέρος της γνώσης είναι σιωπηρή (tacit) και έτσι αδύνατο να
αποτυπωθεί σε εγχειρίδια, αναφορές, γραφήματα ή άλλα τεχνικά έγγραφα.
Ένας τρόπος απόκτησης σιωπηρής γνώσης είναι μέσω στρατολόγησης
ταλαντούχων εργαζομένων που κατέχουν την απαιτούμενη σιωπηρή γνώση.
Ωστόσο, η εφαρμογή και εκμετάλλευση της σιωπηρής γνώσης προϋποθέτει
την ύπαρξη του κατάλληλου πλαισίου υποστήριξης για τον εργαζόμενο, κάτι
το οποίο συνεπάγεται υψηλό συναλλακτικό κόστος.

•

Τρίτον, ακόμη και αν βρεθεί γνώση κωδικοποιημένη και άρα συναλλάξιμη δε
θα στερείται κάποιων χαρακτηριστικών που έχουν τα δημόσια αγαθά. Για
παράδειγμα, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να γνωρίζει τι πρόκειται να
αποκτήσει προκειμένου να καταβάλει το τίμημα. Ωστόσο, αν αποκτήσει
πρόσβαση στη γνώση δε θα έχει λόγο να πληρώσει για αυτήν τελικά. Ακόμη,
ο κάτοχος και πωλητής της γνώσης θα πρέπει να διασφαλίσει τα μελλοντικά
του κέρδη περιορίζοντας τον αγοραστή σε συγκεκριμένη μόνο χρήση της
γνώσης. Δηλαδή θα επιθυμεί να απαγορεύσει τη μεταπώληση της ή τη χρήση
της σε άλλους τομείς. Κάτι τέτοιο απαιτεί το σαφή ορισμό δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας κάτι που όπως για τα βασικά δημόσια αγαθά, είναι εξαιρετικά
πολύπλοκο και για τη γνώση.
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Τέλος, η δυναμική διαδικασία δημιουργίας γνώσης από μια εταιρία βασίζεται
σε αυτό που οι Teece et al. (1990) ονομάζουν «δυναμική ικανότητα» (dynamic
capability) (Nonaka et al. 2000, σελ.7). Δυναμική

ικανότητα ονομάζεται η

δυνατότητα μιας εταιρίας να χρησιμοποιεί τις εξατομικευμένες της ικανότητες (firmspecific capabilities) και να δημιουργεί νέες. Η δυναμική ικανότητα μιας εταιρίας της
προσφέρει τη

βάση

για

διαχρονική

επίτευξη

διατηρήσιμου

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος. Η δυνατότητα μιας εταιρίας να εκμεταλλεύεται τη γνώση που
διαθέτει αλλά και να δημιουργεί μέσα από αυτή νέα γνώση, είναι μια δυναμική
ικανότητα. Ως τέτοια, είναι εξατομικευμένη (firm-specific) και δεν είναι δυνατό να
αντιγράφει από τους ανταγωνιστές. Πιο απλά, προκειμένου μια ανταγωνίστρια
εταιρία να αντιγράψει ή να μιμηθεί τη γνώση και τη διαδικασία δημιουργίας γνώσης
της εταιρίας Ω, πρέπει να αναπαράγει πιστά τους ανθρώπους, τις διαδικασίες, τις
μεθόδους, την κουλτούρα, τους κανόνες και ολόκληρο το περιβάλλον της εταιρίας Ω.
Επειδή ακριβώς μια τέτοια αναπαραγωγή είναι αδύνατη ή έστω πολύ δαπανηρή, η
γνώση και η διαδικασία δημιουργίας γνώσης μιας εταιρίας δεν είναι αντιγράψιμες.
Φυσικά, μια επιχείρηση οφείλει να έχει και εξωτερικές πηγές γνώσης
προκειμένου να είναι άμεσα συνδεδεμένη με το εξωτερικό περιβάλλον της και με την
αγορά γενικότερα. Μάλιστα η ικανότητα μιας επιχείρησης να αποκτά πρόσβαση και
να αφομοιώνει γνώση από το εξωτερικό περιβάλλον αποτελεί επίσης πηγή
διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Nonaka et al. 2000; Henderson &
Cockbum, 1994). Μια τέτοια ικανότητα όμως καλλιεργείται στο εσωτερικό της
επιχείρησης

μέσω

της πρακτικής

εφαρμογής

και δε

μπορεί να

αποκτηθεί

συναλλακτικά από την αγορά (Nonaka et al. 2000; Cohen & Levinthal, 1990).
Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση η γνώση και περισσότερο η
διαδικασία δημιουργίας νέας γνώσης (που είναι επίσης γνώση) μιας εταιρίας, έχει
διαχρονική ισχύ και συνέχεια, δεν υπάρχει στην αγορά ως εμπόρευμα που συμφέρει
να αποκτηθεί και τέλος, δεν αντιγράφεται από τους ανταγωνιστές. Συνεπώς, η γνώση
αποτελεί πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εφόσον μάλιστα έχει
αναγνωριστεί ως κύριος παραγωγικός πόρος στη σύγχρονη οικονομία, αποτελεί την
κύρια πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Beijerse 1999, σελ.94).

Υπάρχει περιττή γνώση;
Η πραγματικότητα ότι η γνώση αποτελεί τον κύριο παράγοντα επίτευξης
ανταγωνιστικού πλεονακτήματος για τις σύγχρονες επιχειρήσεις δεν πρέπει να
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καταλήγει στην αντίληψη ότι κάθε γνώση είναι χρήσιμη και ευεργετική πάντα. Η
γνώση προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν είναι σχετική και κατάλληλη
(Martensson 2000, σελ. 214). Άλλωστε, η ανάπτυξη νέας γνώσης κάποιες φορές
μπορεί να συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση ή ανανέωση της παλιάς και
ξεπερασμένης, μη αποτελεσματικής πλέον, γνώσης (Beijerse

1999, σελ.

101:

Weggeman 1997).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
Στην αναδυόμενη εποχή της πληροφορίας του 21ου αιώνα, η αποτελεσματική
εκμετάλλευση της γνώσης αποτελεί σημείο κλειδί για κάθε εταιρία που επιθυμεί να
διαφοροποιηθεί και να έχει επιτυχημένη πορεία. Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον
χαρακτηρίζεται από ετερογενή εκρηκτική ανάπτυξη. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων,
της τεχνολογίας αλλά και γενικότερα των οργανισμών έχει μειωθεί στο μισό
(McCampbell et al. 1999, σελ. 173). Η ένταση γνώσης του μεγαλύτερου μέρους της
σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας

και το

συνεπακόλουθο

φαινόμενο

των

αυξανόμενων αποδόσεων, δημιουργούν οριακό υπερανταγωνισμό. Οι συνθήκες είναι
τόσο κρίσιμες ώστε οποιαδήποτε ολιγωρία στην ανταπόκριση προς την αγορά μπορεί
να αποβεί καταστροφική για το μέλλον μιας επιχείρησης. Το σύγχρονο ταραχώδες
επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί συστηματική και δημιουργική διαχείριση γνώσης
από τις φιλόδοξες επιχειρήσεις.
Η σπουδαιότητα της γνώσης για τη λειτουργία των επιχειρήσεων δεν είναι ένα
πρωτοεμφανιζόμενο φαινόμενο. Σύμφωνα με τον guru των διοικητικών επιστημών
Peter

Drucker,

η

αποτελεσματική

εφαρμογή

γνώσης

χαρακτηρίζει

την

επιχειρηματικότητα σε ολόκληρο τον 20° αιώνα (Beijerse 1999, σελ.96). Κατά τη
βιομηχανική επανάσταση εφαρμόστηκε γνώση για τη δημιουργία και χρήση
εργαλείων, μεθόδων και προϊόντων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή γνώσης στο
ανθρώπινο δυναμικό οδήγησε στην επανάσταση της παραγωγικότητας. Τέλος, στη
σύγχρονη οικονομία, η νέα διοικητική επανάσταση απαιτεί την εφαρμογή της γνώσης
πάνω στην ίδια την γνώση. Η κυριότερη πρόκληση κατά τον Drucker είναι η
εδραίωση μιας θεωρίας, μιας μεθοδολογίας και κάποιων πρακτικών, που θα
καταστήσουν την πληροφορία και τη γνώση πηγές πλούτου και αξίας για τις
επιχειρήσεις.
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Με βάση τα παραπάνω δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι «το ένα τρίτο των
επιχειρήσεων του δείκτη Fortune 1000 συμπεριλαμβάνουν πρωτοβουλίες για
συστήματα διαχείρισης γνώσης στα σχέδια τους για το 1999!» (McCampbell et al.
1999, σελ.173). Παρομοίου μεγέθους απήχηση της διαχείρισης γνώσης διαπιστώνεται
από μια σειρά ερευνών (OECD, KPMG). Το ενδιαφέρον μεγάλων και όχι μόνο
επιχειρήσεων για τη διαχείριση γνώσης έστρεψε προς το συγκεκριμένο πεδίο την
προσοχή ακαδημαϊκών ερευνητών. Είναι αξιοσημείωτη μια απλή εμπειρική έρευνα
των Despres και Chauvel (1999) στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων ABI/INFORM.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο αριθμός νέων άρθρων με κύριο θέμα τη διαχείριση
γνώσης

υπερδιπλασιαζόταν

κάθε

χρόνο

για

το

διάστημα

1988-1999.

Πιο

συγκεκριμένα, ενώ τα άρθρα που περιλάμβαναν στις λέξεις κλειδιά τον όρο
διαχείριση γνώσης ήταν μόλις 3 το 1988, ανήλθαν σε 320 το 1999 σημειώνοντας
αύξηση της τάξης του 10566%!

Τι είναι διαχείριση γνώσης;
«Ο όρος «διαχείριση γνώσης» χρησιμοποιείται συνήθως με ασάφεια για να
περιγράψει μεγάλο αριθμό διοικητικών πρακτικών και προσεγγίσεων που αφορούν τη
δημιουργία, επεξεργασία και διάχυση γνώσης και τεχνογνωσίας. Πολλοί θεωρητικοί
αναλυτές του management θεωρούν ότι η φράση «διαχείριση γνώσης» αποτελεί
οξύμωρο καθώς η γνώση δεν είναι κάτι χειροπιαστό αλλά υπάρχει κυρίως στο μυαλό
των ανθρώπων και άρα δε μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτήν τεχνικές και
συστήματα διοίκησης. Ο στόχος όμως της σύγχρονης αντιμετώπισης για τη
διαχείριση της γνώσης δεν είναι η έμφαση σε μεθόδους διοίκησης ανθρωπίνου
δυναμικού, αλλά η δημιουργία εκείνου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα
διευκολύνει και θα υποστηρίξει με συστηματικό τρόπο τις διαδικασίες ανάπτυξης της
γνώσης με τελικό σκοπό τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας.» (Βλαχοπούλου 2003,
σελ. 591)
Κατά τους Santosus και Surmacz (2001), διαχείριση γνώσης είναι η
διαδικασία μέσω της οποίας οι οργανισμοί δημιουργούν αξία από τα διανοητικά και
τα βασισμένα στη γνώση περιουσιακά στοιχεία τους. Το τι συνιστά διανοητικό ή
γνωσιακό περιουσιακό στοιχείο ορίζεται από την εκάστοτε επιχείρηση ανάλογα με τις
μοναδικές συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία της. Το βέβαιο είναι ότι όπως έχει
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ήδη αναφερθεί, δεν είναι όλες οι πληροφορίες γνώση από την οποία μπορεί να
παραχθεί αξία.
Ανατρέχοντας τη σχετική βιβλιογραφία μπορεί κανείς να συναντήσει πολλούς
ορισμούς με μικρές ή μεγαλύτερες διαφορές ανάλογα με την οπτική γωνία ή το πεδίο
δραστηριοποίησης του συγγραφέα. Ένας αρκούντως γενικός και περιεκτικός ορισμός
είναι

αυτός

που

δίνεται

από

το

πανευρωπαϊκό

consortium

εταιριών

και

πανεπιστημίων Know-Net (Βλαχοπούλου 2003, σελ. 591-2): «Η διαχείριση γνώσης
είναι ένας νέος κλάδος της διοικητικής επιστήμης που αφορά τη συστηματική και
συλλογική δημιουργία, διάχυση και χρήση της επιχειρηματικής γνώσης, με σκοπό τη
ριζική βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας, τη βελτίωση της επιχειρηματικής
ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομίας.»
Μια οπτική περισσότερο προσανατολισμένη στον παράγοντα άνθρωπο και
στη σιωπηρή γνώση παρατίθεται από τον Beijerse (1999, σελ 102). Βασιζόμενος
στους ορισμούς της διοίκησης (management) και της γνώσης (knowledge) καταλήγει
στον ορισμό της διαχείρισης γνώσης (knowledge management) ως: «επίτευξη των
οργανωσιακών στόχων μέσω της στρατηγικής παρακίνησης και διευκόλυνσης των
εργαζομένων γνώσης (knowledge workers) να αναπτύξουν, να ενδυναμώσουν και να
χρησιμοποιήσουν την ικανότητα τους να ερμηνεύουν δεδομένα και πληροφορίες
(μέσω

διαθέσιμων

πληροφοριών,

εμπειριών,

κουλτούρας,

προσωπικότητας,

αισθημάτων κλπ) μέσω της διαδικασίας απόδοσης νοήματος στα δεδομένα και τις
πληροφορίες».
Είναι εμφανές από μια σύγκριση των παραπάνω ορισμών ότι το μεν KnowNet θεωρεί δεδομένη την επιχειρηματική γνώση και αναφέρεται γενικά σε αυτήν
χωρίς να την ορίζει, δίνοντας συνεπώς μεγαλύτερη έμφαση στις διαδικασίες , ενώ ο
Beijerse χρησιμοποιεί ως σημείο εκκίνησης τον ορισμό της γνώσης ως απόδοση
νοήματος στα δεδομένα και τις πληροφορίες από τους ανθρώπους, τονίζοντας τη
σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα στη διαχείριση γνώσης. Η συγκεκριμένη
διαφορά μεταξύ των δύο ορισμών, αποτελεί τη δικαιολογητική βάση για τη σύνδεση
της επιστημολογίας με τη διαχείριση γνώσης.

Σύνδεση επιστημολογίας και διαχείρισης γνώσης
Η προσπάθεια ορισμού του πεδίου της διαχείρισης γνώσης οφείλει να
βασίζεται στον ορισμό της γνώσης (Beijerse 1999, σελ. 101 : Allee 1997). Οι
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διαφορές στην άποψη σχετικά με το τι συνιστά γνώση, έχουν ως επακόλουθο
διαφορετικές προσεγγίσεις στις στρατηγικές και τα συστήματα διαχείρισης γνώσης
που εφαρμόζονται (Shin et al. 2001, σελ.338). Επίσης οι ταξινομήσεις της γνώσης
είναι δυνατόν να επηρεάσουν το σχεδίασμά και την οργάνωση διαφόρων συστημάτων
διαχείρισης γνώσης σηματοδοτώντας κάθε φορά την ανάγκη για υποστήριξη και
διάχυση διαφορετικού τύπου γνώσης (Alavi και Leidner 2001, σελ. 112). Οι
επιπτώσεις ξεχωριστών ορισμών και ταξινομήσεων της γνώσης στο χαρακτήρα, το
στόχο και τη διάρθρωση των συστημάτων διαχείρισης γνώσης που εφαρμόζονται,
συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Επιπτώσεις διαφορετικών ταξινομήσεων γνώσης στη διαχείριση γνώσης
Τύποιγνωσησ

σιωπηρή
φανερή

δεδομένα,πληροφορία,γνώση

ως δυνατότητα για δράση

ως πρόσβαση σε
πληροφορίες
ως διαδικασία

ως αντικείμενο

ως κατάσταση του μυαλού

στοχοσ της
διαχειρισησ
γνωσησ

δημιουργία
γνώσης
διάχυση γνώσης
μέσω
αποθήκευσης,
κυκλοφορίας,
πρόσβασης
απόδοση
νοήματος στα
δεδομένα
αύξηση της
γνώσης των
εργαζομένων
βελτίωση της
κυκλοφορίας
πληροφορίας
ευρεία
εφαρμογή της
γνώσης των
ειδικών για
δημιουργία νέας
γνώσης
αποθήκευση και
διάχυση της
γνώσης
ενδυνάμωση
της μάθησης
και κατανόησης
των
εργαζομένων

χαρακτηριστικά του συστήματος διαχειρισησ
γνωσησ που προκύπτουν

υποστηρίζει την επικοινωνία, δημιουργεί κοινά
σημεία αναφοράς, έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα
έχει τεχνολογικό χαρακτήρα, έμφαση στην
υποδομή σε hardware - software

χρήση βάσεων δεδομένων και εργαλείων εξόρυξης

έμφαση στην εκπαίδευση, κυκλοφορία και
πρόσβαση της πληροφορίας
εργαλεία ανεύρεσης και εντοπισμού γνώσης

Μηχανισμοί αποθήκευσης της γνώσης των ειδικών,
σύνδεση των πηγών γνώσης, ευρεία κυκλοφορία
της γνώσης

τεχνοκρατικό χαρακτήρα, αποθήκες δεδομένων,
βάσεις δεδομένων, εργαλεία πρόσβασης
ανθρωπιστικό χαρακτήρα, έμφαση στην
οργανωσιακή κουλτούρα, συνοδευτικός ο ρόλος
της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας
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Σχήμα 4 - Μοντέλο διαχείρισης γνώσης: αλυσίδα αξίας γνώσης (Shin et al. 2001,
Alavi και Leidner 2001)

Μοντέλο διαχείρισης γνώσης: αλυσίδα αξίας της γνώσης (knowledge value
chain)
Πέρα από τους διάφορους ορισμούς γνώσης και διαχείρισης γνώσης που
συναντιόνται στη βιβλιογραφία, το κυρίαρχο μοντέλο διαχείρισης γνώσης βασίζεται
στη λεγάμενη «αλυσίδα αξίας της γνώσης» (Σχήμα 4). Μολονότι η ορολογία που
χρησιμοποιείται ποικίλες το μοντέλο μπορεί να αποτυπωθεί αντιπροσωπευτικά στις
έννοιες που αναφέρονται παρακάτω. Η αλυσίδα αξίας της γνώσης σχηματίζεται από
τη δημιουργία γνώσης, την αποθήκευση γνώσης, το διαμοιρασμό της γνώσης και
τέλος, την εφαρμογή της. Το συγκεκριμένο μοντέλο ενσωματώνει και πρεσβεύει τη
θεώρηση της επιχείρησης ως σύστημα γνώσης και βασίζεται στην κοινωνιολογία της
γνώσης. Δηλαδή, ως κύριο συστατικό στις γνωσιακές διαδικασίες που διέπουν μια
επιχείρηση αναγνωρίζεται η αλληλεπίδραση των ατόμων μεταξύ τους και με τον
οργανισμό. Το μοντέλο δεν είναι γραμμικό ούτε απαραίτητα ως προς την αιτιότητα,
ούτε ως προς τη χρονική ακολουθία των τεσσάρων σταδίων. Χαρακτηρίζεται από
σχέσεις πλέγματος μεταξύ όλων των διαδικασιών και η επιτυχημένη λειτουργία του
απαιτεί την άμεση σύνδεση κάθε σταδίου με τη συνολική στρατηγική και το όραμα
της επιχείρησης.

Δημιουργία γνώσης
Η έννοια της δημιουργίας γνώσης ως πρώτο στάδιο στην αλυσίδα αξίας της
γνώσης αναφέρεται είτε στην προσθήκη νέας γνώσης είτε στη βελτίωση της ήδη
υπάρχουσας. Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώση από το
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εξωτερικό της περιβάλλον με διάφορους τρόπους. Πιθανές πηγές γνώσης είναι οι
πελάτες, οι προμηθευτές, η πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα, τα πληροφοριακά
συστήματα (Βλαχοπούλου 2003) και ακόμη, η εκπαίδευση εργαζομένων ή η
πρόσληψη εργαζομένων γνώσης με τις απαραίτητες ικανότητες. Ωστόσο, όπως έχει
ήδη αναφερθεί, είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση να δημιουργεί γνώση στο
εσωτερικό της περιβάλλον.
Η έννοια της δημιουργίας γνώσης από τις επιχειρήσεις περιγράφεται
αναλυτικά και με μεγάλη απήχηση από το Nonaka και διάφορους συνεργάτες του
(Nonaka και Takeuchi 1995, Nonaka et al. 2000). Στηρίζεται στη θεώρηση της
γνώσης ως πληροφορία με νόημα ενταγμένη σε ένα ορισμένο πλαίσιο αναφοράς. Οι
επιχειρηματικοί οργανισμοί υφίστανται ως οντότητες δημιουργίας γνώσης ακριβώς
επειδή παρέχουν στους εργαζομένους ένα τέτοιο πλαίσιο αναφοράς που αποτελεί
κοιτίδα δημιουργίας γνώσης. Οι συνθήκες που φιλοξενούν, ενεργοποιούν και
ολοκληρώνουν τις δυνάμεις δημιουργίας γνώσης, ονομάζονται κατά την ιαπωνική
προσέγγιση “Ba”. To “Ba” είναι το χωροχρονικό πλαίσιο που επιζητά και επιτρέπει
την άρθρωση της γνώσης προκειμένου η επιχείρηση να απολάβει αξία από αυτήν.
Ακολουθώντας την ιαπωνική άποψη για τη γνώση, το “Ba” υπερβαίνει το χώρο και
το χρόνο και δεν είναι τόσο συγκεκριμένο όσο αόριστο και ρευστό. Υπάρχει σε
πολλά επίπεδα και διαμορφώνεται ποικιλοτρόπως. Ο πληρέστερος και ακριβέστερος
ορισμός της έννοιας του “Ba” είναι: το αποτέλεσμα των συνθηκών που προκύπτουν
από, και επιτρέπουν συμβάλλοντας παθητικά στη δημιουργία οργανωσιακής και
ατομικής γνώσης. Η διττή κατεύθυνση αιτιότητας του ορισμού προσπαθεί να
εκφράσει την αλυσιδωτή, σπειροειδή, επαναλαμβανόμενη και αυτοπαθή διαδικασία
της δημιουργίας γνώσης.
Σύμφωνα πάντα με την προσέγγιση των Nonaka και Takeuchi (1995), η
δημιουργία νέας γνώσης συμβαίνει μέσα από τη συνεχή αλληλεπίδραση φανερής και
σιωπηρής γνώσης και τη σπειροειδή ροή από την ατομική γνώση, στην ομαδική και
τέλος στην οργανωσιακή (Σχήμα 5). Η αλληλεπίδραση φανερής και σιωπηρής
γνώσης λαμβάνει τέσσερις διακριτές μορφές που οδηγούν η κάθε μια σε διαφορετικά
είδη δημιουργίας γνώσης.
❖ Κοινωνικοποίηση (socialization): Μετατροπή σιωπηρής γνώσης κάποιου σε
σιωπηρή γνώση κάποιου άλλου μέσω συναναστροφής.
❖ Εξωτερικοποίηση (extemalization): Έκφραση και μετάδοση της σιωπηρής
γνώσης κάποιου ώστε να γίνει φανερή γνώση κάποιου άλλου.
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❖ Εσωτερικοποίηση (internalization): Κατανόηση καν αφομοίωση της φανερής
γνώσης κάποιου έτσι ώστε να αποτελεί σιωπηρή γνώση κάποιου άλλου.
❖ Συνδυασμός

(combination):

Δημιουργία

νέας

φανερής

γνώσης

μέσω

επεξεργασίας, κατηγοριοποίησης, ανάλυσης και σύνθεσης ήδη υπαρκτής
φανερής γνώσης.

Οι τέσσερις διαστάσεις δε λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά συμπληρώνουν και
επιτρέπουν η μία την άλλη σχηματίζοντας ένα σπειροειδές πλέγμα διαδικασιών και
αλληλένδετων αποτελεσμάτων νέας γνώσης. Για παράδειγμα, η μετατροπή της
σιωπηρής γνώσης κάποιου σε σιωπηρή γνώση κάποιου άλλου, ίσως προϋποθέτει
ενδιάμεσα την εξωτερικοποίηση και την εσωτερικοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση
ανήκει η προσπάθεια ενός ακροβάτη να διδάξει σε κάποιον νεότερο την εκτέλεση
μιας δύσκολης άσκησης. Αν όμως, ο νέος ακροβάτης μάθει μέσω της παρατήρησης
μόνο, τότε η νέα γνώση προέρχεται από τη διαδικασία της «κοινωνικοποίησης». Ο
ορισμός των τεσσάρων διαδικασιών έχει ως σκοπό την κατανόηση της πολύπλοκης
διαδικασίας δημιουργίας γνώσης και δε διασπά το συνολικό πλέγμα σε αυτοτελή
στάδια.

Εσωτερικοποίηση

Συνδυασμός

Έ
ω

s

©-

X
w
α

Εξωτερικοποίηση

!
ατομικο

ομαδικό

οργανωσιακό

ΕΠΙΠΕΔΟ
Σχήμα 5 (Nonaka και Takeuchi 1995, σελ.73)
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Προκειμένου να σχηματιστεί οργανωσιακή γνώση, η σπειροειδής διαδικασία
συνεχίζεται σε ολοένα υψηλότερα συλλογικά επίπεδα. Η επιχείρηση μέσω του “Ba”
προσπαθεί να ενεργοποιεί συνεχώς και να αποκρυσταλλώνει την ατομική γνώση των
εργαζομένων της καθιστώντας την αρχικά ομαδική και τελικά οργανωσιακή γνώση.
Στο επιθυμητό αποτέλεσμα η διαδικασία έχει διασχίσει κάθε τμηματικό, λειτουργικό
και οργανωσιακό σύνορο και η γνώση είναι πλέον κτήμα της επιχείρησης μέσω πάντα
και των εργαζομένων. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αποτυπωθεί η γνώση σε
μορφή χρήσιμη για την επιχείρηση αλλά να εμπλουτιστεί και να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση γνώσης
Η αποθήκευση της γνώσης αφορά την ατομική αλλά και την οργανωσιακή
ικανότητα μνήμης. Το άτομο-εργαζόμενος θεωρείται το βασικό κύτταρο της μνήμης
μιας επιχείρησης και η ικανότητα του να αποθηκεύει γνώση εξαρτάται από τις
εμπειρίες του, τις γνώσεις του, την προσωπικότητα του, τη διάθεση του και φυσικά,
την παρουσία του στην επιχείρηση. Η οργανωσιακή μνήμη από την άλλη πλευρά
βασίζεται στην ατομική γνώση και μνήμη όλων των εργαζομένων, καθώς και στα
κοινά πλαίσια αναφοράς και ερμηνείας. Η οργανωσιακή μνήμη όπως και η ατομική,
μπορεί να διατηρηθεί σε διαδικασίες και μεθόδους, σε υιοθετημένη τεχνοτροπία, στην
οργανωσιακή δομή και κουλτούρα, σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης
δεδομένων.

Διαμοιρασμός γνώσης
Η διαδικασία του διαμοιρασμού γνώσης συνίσταται στην επαφή της πηγής
γνώσης με τον αποδέκτη της. Εφόσον όμως η χρήση της γνώσης δεν είναι πάντα
άμεση αλλά μεσολαβεί η αποθήκευση της γνώσης ως μνήμη, ο διαμοιρασμός αφορά
περισσότερο την επαφή του αποδέκτη της γνώσης με τα αποθέματα αποθηκευμένης
γνώσης. Ο διαμοιρασμός είναι ίσως το κρισιμότερο στάδιο καθώς απαιτείται
προκειμένου να ενεργοποιηθεί το σύστημα και να αξιοποιηθεί κάθε είδος υπαρκτής
γνώσης. Τα θέματα που άπτονται του διαμοιρασμού είναι τόσο ποσοτικά (πόση
γνώση και πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά διαχέεται) όσο και ποιοτικά ή
εννοιολογικά (που κατανέμεται η γνώση, με ποια διαδικασία, σύστημα έλξης ή
ώθησης στην παροχή γνώσης).
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Εφαρμογή της γνώσης
Τέλος, το στάδιο της εφαρμογής επιζητά ακριβώς τη δημιουργία ή την
αποκρυστάλλωση της αξίας από τη διαχείριση γνώσης. Απαιτεί προηγούμενο
σχεδίασμά και συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της επιχείρησης. Καθορίζει το
είδος της γνώσης που απαιτείται, τον τρόπο αξιοποίησης της σε λειτουργικό επίπεδο
και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στη διαδικασία εφαρμογής, υφίσταται αναπόσπαστο
το πρόβλημα της ολοκλήρωσης της γνώσης είτε μεταξύ ατόμου - οργανισμού, είτε
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πηγών γνώσης, είτε τέλος μεταξύ των διαφόρων
μεθόδων ή συστημάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση γνώσης. Η
ολοκλήρωση της γνώσης και η ενσωμάτωση της σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
την επιχείρηση πραγματοποιείται μέσα από μηχανισμούς όπως οι οδηγίες, οι κανόνες,
οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που ακολουθούνται, οι οργανωσιακές συνήθειες, τα
μοντέλα συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και ο σχηματισμός
ανεξάρτητων ομάδων έργου με συγκεκριμένο σκοπό (Alavi και Leidner 2001: Grant
1996).

Τεχνολογία και άνθρωπος στη διαχείριση γνώσης: Γεφυρώνοντας το
χάσμα
Οι διαφορετικοί ορισμοί της διαχείρισης γνώσης, αντανακλούν μια γενικότερη
διαφοροποίηση που επικρατεί στο χώρο της μελέτης και πρακτικής της διαχείρισης
γνώσης (Shin et al. 2001, σελ.348). Από τη μία πλευρά υπάρχουν αυτοί που όπως ο
Beijerse, βασίζονται στη θεωρητική, φιλοσοφική επιστημολογία και θεωρούν ότι η
γνώση βρίσκεται κυρίως στο μυαλό των ανθρώπων. Για τους οπαδούς αυτής της
άποψης περισσότερο σημαντική είναι η σιωπηρή γνώση και η γνωσιακή λειτουργία
των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά οι πιο τεχνοκράτες αντιμετωπίζουν τη γνώση
ως

διαδικασία

κωδικοποίησης,

μεταφοράς

και αποθήκευσης

δεδομένων

και

πληροφοριών με αποτέλεσμα να ενδιαφέρονται κυρίως για τη φανερή γνώση και για
τα εργαλεία που μπορούν να διευκολύνουν την κυκλοφορία της στο εσωτερικό μιας
επιχείρησης, δηλαδή την τεχνολογία κυρίως των πληροφοριακών συστημάτων.
Ωστόσο, στην καθημερινή διοικητική πρακτική είναι πολλοί αυτοί που
συγχέουν τη γνώση με την τεχνολογία (Spiegler 2001). Εργαλεία όπως οι βάσεις
δεδομένων, η εξόρυξη δεδομένων, το διαδίκτυο και τα εσωτερικά δίκτυα, συχνά
θεωρούνται ως συνώνυμα ή ως αντιπροσωπευτικά της γνώσης σε μια επιχείρηση. Η
αλήθεια είναι ότι ενώ αυτά τα τεχνολογικά μέσα συμβάλουν στην άμεση και
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αποτελεσματική πρόσβαση σε δεδομένα, αφορούν περισσότερο την πληροφορία
παρά τη γνώση. Σε αυτό το σημείο ακριβώς δημιουργείται η ανάγκη για το
διαχωρισμό δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης που περιγράφηκε σε προηγούμενη
ενότητα. Με βάση τη θεώρηση του Spiegler για τις τρεις παραμέτρους, η τεχνολογία
αποτελεί το μέσο και το προαπαιτούμενο για τη διαδικασία διαχείρισης γνώσης, ενώ
η γνώση αποτελεί τον τελικό σκοπό και αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, «η υπόθεση
ότι η τεχνολογία μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη γνώση ή να δημιουργήσει
το ισοδύναμο της έχει αποδειχτεί λανθασμένη διαχρονικά» (Spiegler 2003, σελ.534).

Η διαδικασία ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων (KDD: knowledge
discovery in database)
To συγκεκριμένο τεχνολογικό μέσο ή εργαλείο που γεφυρώνει

το

χάσμα

μεταξύ τεχνολογίας και ανθρώπινης γνώσης συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία
νέας γνώσης για τους εργαζομένους αλλά και για την επιχείρηση (οργανωσιακή
γνώση) είναι η εξόρυξη δεδομένων (data mining). Η συνολική διαδικασία
ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων (KDD: knowledge discovery in database)
δημιουργεί νέα επιχειρηματική γνώση διαμέσου της αναγνώρισης νέων, έγκυρων και
χρήσιμων

προτύπων

(patterns)

και

συσχετισμών

των

δεδομένων

και

των

πληροφοριών (Spiegler 2003, σελ.536). Έτσι, μέσω της εξόρυξης δεδομένων και της
διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων, η τεχνολογική υποδομή
μετατρέπεται από απλό υποστηρικτικό μέσο της διαχείρισης γνώσης σε βασικό
παράγοντα δημιουργίας νέας επιχειρηματικής γνώσης.

Ο ρόλος της τεχνολογίας στη δημιουργία γνώσης
Εκτός από την εξόρυξη δεδομένων, η τεχνολογία των πληροφοριακών
συστημάτων αποτελεί γενικά ζωτικό επιτρεπτικό παράγοντα των πρωτοβουλιών για
διαχείριση γνώσης και αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων διαχείρισης γνώσης.
Ακόμη και στη δημιουργία οργανωσιακής γνώσης που αναλύουν οι Nonaka και
Takeuchi, υπάρχουν τεχνολογικά μέσα που διευκολύνουν και ενισχύουν τις
αλληλεπιδράσεις (Alavi και Leidner 2001, σελ. 116, Junnarkar και Brown 1997, σελ.
143). Οι βάσεις και οι αποθήκες δεδομένων, διάφορα είδη λογισμικού και η
διαχείριση εγγράφων μπορούν να διαμορφώσουν το πλαίσιο για τη διαδικασία του
συνδυασμού, δηλαδή την ανταλλαγή φανερής γνώσης μεταξύ των εργαζομένων.
Ακόμη, πληροφοριακά συστήματα σχεδιασμένα για την υποστήριξη της επικοινωνίας
και της συνεργασίας προωθούν την ομαδικότητα και δίνουν μια επιπλέον δυνατότητα
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«κοινωνικοποίησης».

Τα

εσωτερικά

δίκτυα

αυξάνουν

την

πρόσβαση

στις

πληροφορίες ή σε αποθηκευμένη γνώση τόσο κάθετα όσο και οριζόντια στην
επιχείρηση, πολλές φορές καταργώντας περιορισμούς χρόνου ή χώρου. Συνοπτικά, τα
πληροφοριακά συστήματα διευρύνουν και βελτιστοποιούν τις οδούς επικοινωνίας σε
μια επιχείρηση προσφέροντας αυξημένες δυνατότητες συναναστροφής και ανάπτυξης
κοινών γνώσεων και εμπειριών με απώτερο αποτέλεσμα την ενίσχυση της ποιότητας
του “Ba”.

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην αποθήκευση γνώσης
Οι

μεγάλες

αποθηκευτικές

ικανότητες

και

οι

αναπτυγμένοι

μέθοδοι

επανάκτησης γνώσης της σύγχρονης τεχνολογίας ενισχύουν την αποτελεσματικότητα
της οργανωσιακής μνήμης στη συνολική διαχείριση γνώσης. Τα συστήματα βάσης
δεδομένων, τα έμπειρα συστήματα, το συλλογικό λογισμικό, το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και η τεχνολογία διαχείρισης εγγράφων, βελτιώνουν τόσο την
αποτύπωση και διατήρηση της γνώσης όσο και την άμεση και έγκυρη πρόσβαση σε
αυτή τη γνώση.

Ο ρόλος της τεχνολογίας στο διαμοιρασμό γνώσης
Εκτός από την προσωπική

επαφή

στη

διάρκεια τυπικών ή

άτυπων

συναντήσεων, η μεταφορά γνώσης υποστηρίζεται κάλλιστα από την τεχνολογία των
πληροφοριακών συστημάτων. Οι ευφυείς πράκτορες, είναι προγράμματα λογισμικού
που

μεταφέρουν

γνώση

με

προγραμματισμένη

αυτοβουλία,

όπου

κρίνεται

απαραίτητη. Διευκολύνουν έτσι το διαμοιρασμό γνώσης που ενδεχομένως κάποιοι
εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν αλλά δε γνωρίζουν ότι υπάρχει. Η τηλε
διάσκεψη εμπλουτίζει την προσωπική επικοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το
διαδίκτυο ή τα εσωτερικά δίκτυα επιτρέπουν την επικοινωνία σε χρήστες κατά τα
άλλα ασύνδετους σε διαστάσεις χώρου ή χρόνου. Οι ηλεκτρονικοί πίνακες
ανακοινώσεων

και

οι

ομάδες

συζητήσεων

με

συγκεκριμένη

θεματολογία,

δημιουργούν πλαίσια συνύπαρξης και ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων συμβάλλοντας
στην άτυπη επαφή πομπών και δεκτών γνώσης που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του
άλλου. Κυρίως και συνολικά, ο διαμοιρασμός γνώσης προϋποθέτει τη χαρτογράφηση
της υπαρκτής γνώσης, κάτι που είναι πολύ δύσκολο από τη φύση της επιχείρησης ως
σύστημα γνώσης. Η καταγραφή και η δυνατότητα πρόσβασης στους «χάρτες
γνώσης»

που

προσφέρει η

τεχνολογία,

καθιστούν

ευρύτερο

το

πεδίο

και

αποτελεσματικότερη τη διαδικασία του διαμοιρασμού γνώσης.
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Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εφαρμογή της γνώσης
Ο σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων για κάθε επιχείρηση είναι ένα
στάδιο που απαιτεί την εφαρμογή γνώσης. Το ίδιο το σύστημα πρέπει να αντανακλά
και να ενσωματώνει οργανωσιακή γνώση μέσα από τις διαδικασίες και τα κανάλια
που ακολουθεί. Ακόμη, η ενισχυτική επίδραση της τεχνολογίας στα προηγούμενα
στάδια διαχείρισης γνώσης που αναλύθηκαν, συντελεί στη βελτίωση του τελικού
αποτελέσματος εφαρμογής της γνώσης στην επίλυση κάποιου προβλήματος ή στην
τέλεση μιας συγκεκριμένης ενέργειας. Τα εσωτερικά δίκτυα μεταφέρουν τις οδηγίες
και τις αποθηκευμένες διαδικασίες και μεθόδους της επιχείρησης σε όλο το εύρος της
και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Τα συστήματα αυτοματοποίησης
ροής εργασίας και τα rule based έμπειρα συστήματα, οδηγούν την εκπλήρωση
κάποιων λειτουργιών της επιχείρησης μειώνοντας τις ανάγκες για συντονισμό ή
επικοινωνία και εξοικονομώντας πόρους.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
Ο όρος «διαχείριση γνώσης» είναι πολύ επίκαιρος και αμφιλεγόμενος αφού
συναντάται ευρέως σε σημεία που ποικίλουν από εμπορικές ιστοσελίδες πώλησης
λογισμικού ως διεθνή επιστημονικά συνέδρια, άρθρα και βιβλία. Η προσέγγιση που
ακολουθείται σε αυτή την ενότητα, προσπαθεί να εξερευνήσει το επιστημονικό πεδίο
της διαχείρισης γνώσης στο χώρο των διοικητικών επιστημών και βασίζεται στην
υπόθεση ότι η γνώση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ανθρώπινο παράγοντα. Η
μελέτη της γνώσης και των μηχανισμών που διέπουν τη δημιουργία της επηρεάζουν
αναπόφευκτα τις εξελίξεις στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος της διαχείρισης γνώσης
ως μέθοδο διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Από την άλλη πλευρά, η
σύγχρονη τεχνολογία των πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί βασικό επιτρεπτικό
παράγοντα που συμβάλει στην αποτελεσματικότητα και διευρύνει τις δυνατότητες
εφαρμογής του σύγχρονου πεδίου διαχείρισης γνώσης.
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2. Η ΓΝΩΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Εισαγωγικά
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρατίθεται μια συνοπτική επισκόπηση του πεδίου
του σύγχρονου μάρκετινγκ με σκοπό να οριοθετηθούν τα θέματα που το απαρτίζουν
και να οριστεί το εύρος της αρμοδιότητας του στη δράση και λειτουργία μιας
επιχείρησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η
συγκεκριμενοποίηση της γνώσης μάρκετινγκ που καλείται να διαχειριστεί μια
επιχείρηση. Ο ορισμός της γνώσης μάρκετινγκ είναι απαραίτητος προκειμένου να
προχωρήσει η περιγραφή και η ανάλυση του συστήματος διαχείρισης αυτής της
γνώσης.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η σημασία του μάρκετινγκ στη βασισμένη στη γνώση οικονομία
Σύμφωνα με τον Jacob (Beijerse 1999, σελ.96) η βασισμένη στη γνώση
οικονομία αναδύθηκε σε τέσσερα στάδια που μερικώς συμπίπτουν.

Αρχικά

παρατηρήθηκε η αύξηση της σπουδαιότητας της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επέτρεψε στις επιχειρήσεις να οργανώσουν και να
διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες τους πιο αποτελεσματικά μέσω ταχύτερης μεταφοράς
και ανταλλαγής πληροφοριών. Το δεύτερο στάδιο χαρακτηρίστηκε από σαφή μείωση
του κύκλου ζωής των προϊόντων και των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Αυτό
ενδυνάμωσε το ρόλο των καταναλωτών που εκμεταλλεύτηκαν προς όφελος τους την
ποικιλία επιλογών που πλέον απολάμβαναν. Παράλληλα μεταβλήθηκε η βάση του
ανταγωνισμού για τις εταιρίες. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στην εμφάνιση της
ανάγκης για τις εταιρίες να διαχειρίζονται πλέον διαφορετικά είδη γνώσης και
πληροφορίες

που

αφορούσαν

τις

επερχόμενες

αλλαγές

στις

αγορές,

στους

καταναλωτές, στις προτιμήσεις προϊόντων και στον τρόπο ζωής γενικά. Όλα αυτά
άνοιξαν το δρόμο για το τρίτο στάδιο που αναφέρεται στην «από-υλοποίηση» της
οικονομίας, όπως ονομάζεται η μετάβαση από τις δυνάμεις της προσφοράς στις
δυνάμεις της ζήτησης όσον αφορά στην κατανάλωση αγαθών. Η έλευση της «απόυλοποίησης» οδήγησε με τη σειρά της στην αναβάθμιση του ρόλου του μάρκετινγκ
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και της έρευνας για τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την ανάπτυξη των
κατάλληλων προϊόντων. Αυτά είναι πλέον τα στοιχεία που συντελούν στην επίτευξη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μια εταιρία στην οικονομία της γνώσης. Το
τέταρτο στάδιο της εξέλιξης μας εισάγει στην οικονομία των δικτύων. Η βάση πια της
επιχειρηματικής επιτυχίας μεταφέρεται στα δίκτυα ανθρώπων που απαιτούνται
προκειμένου να εκτελεστούν λειτουργίες υψηλής εξειδίκευσης μέσω του συνδυασμού
διαφορετικών μορφών γνώσης.

Μάρκετινγκ και καινοτομία
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

εμπειρικής έρευνας των Hanvanich et al.

(2003, σελ. 131), η «γνώση μάρκετινγκ» διαχωρίζεται σαφώς από την «καινοτομία
μάρκετινγκ» αλλά είναι θετικά συσχετισμένη με αυτήν. Δηλαδή, η «γνώση
μάρκετινγκ» είναι θετικά συσχετισμένη με τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να
παράγει ριζοσπαστικά και ανώτερα προϊόντα, να ανακαλύπτει νέες μορφές ζήτησης
και να αποκομίζει βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα διαμέσου σύναψης συνεργασιών
με άλλες επιχειρήσεις. Έτσι, η «γνώση μάρκετινγκ» αποτελεί ένα υποσύνολο της
γνώσης μιας επιχείρησης και προσφέρει ανάλογα πλεονεκτήματα. Η ιδιότητα της ως
βασικός επιχειρησιακός πόρος και πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθιστά
απαραίτητη τη συστηματική διαχείριση και αξιοποίηση της με τα κατάλληλα
εργαλεία.

Μάρκετινγκ και διαχείριση γνώσης
Προκύπτει πως στη νέα, βασισμένη στη γνώση οικονομία, ο ενδεδειγμένος
δρόμος

των

εταιριών

προς

την

επιτυχία

περνά

από

τον

πελατοκεντρικό

προσανατολισμό, την ευελιξία, τη διαρκή ανανέωση και την ευρύτερη ολοκλήρωση
και συνεργασία. Το μάρκετινγκ ως επιχειρησιακή λειτουργία, ως επιστημονικό πεδίο
και ως θεωρία, είναι ένας από τους κοινούς παρονομαστές των συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών. Βασικός άξονας γέννησης και ανάπτυξης της παρούσας εργασίας
είναι η πεποίθηση που με βάση τα όσα έχουν γραφεί ως αυτό το σημείο
τεκμηριώνεται, ότι το μάρκετινγκ αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη διαχείριση
γνώσης μιας εταιρίας και αμφίδρομα η διαχείριση γνώσης είναι ένα πολύτιμο
σύγχρονο επιχειρηματικό εργαλείο που ανάμεσα σε άλλα συμβάλει σημαντικά και
στην εκπλήρωση των στόχων του μάρκετινγκ. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται ο
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εποικοδομητικός συνδυασμός των δύο εννοιών με σκοπό να επέλθει μια γόνιμη
σύνθεση που θα καταδεικνύει την αμφίδρομη σχέση εξάρτησης και ωφέλειας μεταξύ
της

διαχείρισης

γνώσης

και

του

μάρκετινγκ

ως

δύο

ξεχωριστές

αλλά

αλληλοτεμνόμενες επιχειρηματικές λειτουργίες.
Ο συσχετισμός μάρκετινγκ και διαχείρισης γνώσης φαίνεται για παράδειγμα
στη μελέτη της KPMG (2002/2003) για τις πρωτοβουλίες διαχείρισης γνώσης στον
ευρωπαϊκό χώρο από κερδοσκοπικούς και μη οργανισμούς. Στο ερευνητικό ερώτημα
για τα λειτουργικά πεδία στα οποία εφαρμόζεται η διαχείριση γνώσης, η λειτουργία
του μάρκετινγκ και των πωλήσεων καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 53% μαζί με
την παροχή υπηρεσιών (ακολουθούν πεδία όπως operations 51%, έρευνα και
ανάπτυξη 43%, ανθρώπινοι πόροι 43%, κανάλια διανομής 32% κλπ). Ακόμη,
ανάμεσα στους κύριους στόχους εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης γνώσης
περιλαμβάνονται η επίτευξη υψηλότερης αξίας για τους πελάτες (2η θέση με 74%)
και η επιτάχυνση της καινοτομίας (5η θέση με 63%). Άλλωστε, ανάμεσα σε αυτά τα
οποία μπορεί να επιτύχει μια επιχείρηση μέσω της διαχείρισης γνώσης είναι η
βελτίωση της θέσης της στην αγορά και η αριστοποίηση της αλληλεπίδρασης του
μάρκετινγκ με τη λειτουργία της ανάπτυξης νέων προϊόντων (Beijerse 1999, σελ.97).
Οι Chourides et al. (2003), μετά από επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας
και εμπειρική

έρευνα σε επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν στο

συμπέρασμα ότι η «διαχείριση γνώσης» είναι μια πολύ δόκιμη πρακτική στις μέρες
μας και εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα τμήματα μιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου
και του μάρκετινγκ. Η βιβλιογραφική μελέτη τους, εκτός άλλων, αναφέρει πως: στους
πελάτες πρέπει να εστιάζουν οι δραστηριότητες διαχείρισης γνώσης (Davenport και
Klahr 1998), οι εργαζόμενοι «γνώσης» μπορούν με πρόσβαση σε πληροφορίες να
αποκτήσουν μια επιπλέον διάσταση στην έρευνα μάρκετινγκ σχετικά με την
κατανόηση των αναγκών των πελατών και την ικανοποίηση τους με την ανάπτυξη
νέων προϊόντων (Churchill 2002), η διαχείριση γνώσης είναι σημείο κλειδί για την
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (Cameiro 2000), τα στελέχη μάρκετινγκ δεν
μπορούν πια να βασίζονται μόνο στα παραδοσιακά μοντέλα σχεδιασμού αλλά πρέπει
να αναπτύξουν εσωτερική συνείδηση στους οργανισμούς τους που θα τους επιτρέπει
να παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον δημιουργώντας
καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες (Kotler 2002), οι συνθήκες δημιουργικότητας και
καινοτομίας είναι θεμελιώδεις στη νέα εποχή του μάρκετινγκ (Brown 1995). Από την
άλλη πλευρά, μερικά από τα αποτελέσματα της εμπειρικής τους έρευνας δείχνουν
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πόσο άμεση είναι η σχέση διαχείρισης γνώσης και μάρκετινγκ καθώς: ομόφωνα
σχεδόν πιστεύεται πως η διαχείριση γνώσης πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην
αγορά και τους πελάτες, σημεία κλειδιά της διαχείρισης γνώσης θεωρούνται στο
διεπιχειρησιακό εμπόριο οι χρόνοι απόκρισης και οι εξατομικευμένες λύσεις, η
διαχείριση

γνώσης

θεωρείται

όντως

κλειδί

για

την

καινοτομία

και

τη

δημιουργικότητα ενώ επαληθεύεται μερικώς η αντίληψη για ανεπάρκεια της
παραδοσιακής έρευνας μάρκετινγκ και για ανάγκη επικράτησης νέων συνθηκών
καινοτομίας και δημιουργικότητας.

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Τι είναι γνώση μάρκετινγκ;
Σύμφωνα με τους Hanvanich et al. (2003, σελ. 125)

το τι συνιστά γνώση

μάρκετινγκ δεν έχει οριστεί πλήρως στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Οι απόπειρες
ενασχόλησης με τη γνώση μάρκετινγκ που κατέχει μια επιχείρηση συνήθως
καταλήγουν να επικεντρώνονται στην πληροφορία μάρκετινγκ και όχι στη γνώση.
Κάποιοι προσπαθώντας να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους για την απόδοση μιας
επιχείρησης

στις

δραστηριότητες

μάρκετινγκ,

δημιούργησαν

τον

όρο

«προσανατολισμός στην αγορά» ο οποίος όμως επίσης περιορίζεται κατά τους
Hanvanich et al. στη δημιουργία και διάχυση πληροφοριών και όχι γνώσης. Οι ίδιοι,
βασίστηκαν στην άποψη των Srivastava et al. για το περιεχόμενο της λειτουργίας του
μάρκετινγκ προκειμένου να ορίσουν τη «γνώση μάρκετινγκ». Έτσι, ως βάση
χρησιμοποίησαν το συλλογισμό ότι μια επιχείρηση ασκεί μάρκετινγκ μέσα από τρεις
βασικές λειτουργίες, τη διοίκηση ανάπτυξης προϊόντος (product development
management - PDM), τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management
- SCM) και τη διοίκηση σχέσεων πελατών (customer relationship management CRM). Μέσα από τις βασικές αυτές διαδικασίες του μάρκετινγκ η σύγχρονη
επιχείρηση κατορθώνει να προσελκύει και να διατηρεί τους πελάτες τις καθώς
δημιουργεί αξία για αυτούς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης νέων λύσεων,
της βελτίωσης του μετασχηματισμού εισροών σε εκροές και της σύναψης
αποτελεσματικών σχέσεων με διάφορους φορείς της αγοράς. Συνεπώς, η «γνώση
μάρκετινγκ» αναφέρεται στη γνώση που αφορά τις τρεις παραπάνω βασικές
λειτουργίες. Η γνώση για κάθε μία λειτουργία συνίσταται από, κατανόηση των
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διαδικασιών, γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα, έλεγχο αυτών
των παραγόντων και εφαρμογή της γνώσης (η εφαρμογή αναφέρεται σε ένα
υψηλότερο επίπεδο γνώσης σχετικό με το σχηματισμό μοντέλων και τη δυνατότητα
ανάλυσης σεναρίων). Μετά από εμπειρική έρευνα οι Hanvanich et al. (2003, σελ.
131) επιβεβαίωσαν ότι οι λειτουργίες PDM, SCM και CRM, είναι διακριτές και ότι η
«γνώση μάρκετινγκ» προκύπτει από την ολοκλήρωση της γνώσης των τριών αυτών
ενδοεπιχειρησιακών πεδίων.

Τι είναι γνώση μάρκετινγκ τελικά;
Ενώ η προσέγγιση των τριών αξόνων (PDM, SCM και CRM) φαίνεται
διαισθητικά σωστή και λογική, οι ανάγκες της παρούσας εργασίας επιβάλουν τη
χρήση μιας πιο ολοκληρωμένης και πλήρους αντίληψης για το τι συνιστά γνώση
μάρκετινγκ και ποια είναι τα σημεία της λειτουργίας μιας επιχείρησης με τα οποία
εκφράζεται αυτή η γνώση. Έτσι, όπως προκύπτει από τη μελέτη της λήψης
αποφάσεων μάρκετινγκ τόσο γενικά (Βλαχοπούλου 2003, σελ.46), όσο και στα
πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης γνώσης στο μάρκετινγκ (Βλαχοπούλου
2003, σελ.604), η γνώση μάρκετινγκ εντάσεται σε πέντε γενικές θεματολογίες:
ανάπτυξη-διοίκηση

προϊόντων,

πολιτική

τιμών,

επιλογή-διοίκηση

καναλιών

διανομής, γενική διαχείριση πελατειακών σχέσεων και ολοκληρωμένα προγράμματα
προβολής

και

πωλήσεων.

Κάθε

μια

από

αυτές

τις

πέντε

διακριτές

και

αλληεξαρτώμενες επιχειρησιακές εργασίες, προϋποθέτει, διαχειρίζεται και εν δυνάμει
δημιουργεί γνώση μάρκετινγκ.

Αντλώντας πληροφορίες και γνώση μάρκετινγκ από το επιχειρησιακό
περιβάλλον
Όσο αυξάνεται η ένταση του ανταγωνισμού και όσο οι συνθήκες της αγοράς
μεταβάλλονται συνεχώς και ραγδαία, η επιβίωση και ευημερία των επιχειρήσεων
εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα τους να προσαρμόζονται στα
νέα δεδομένα. Προκειμένου τα στελέχη του μάρκετινγκ να είναι σε θέση να
σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές που θα κατευθύνουν την αντίδραση της
εταιρίας στις αλλαγές του περιβάλλοντος, χρειάζονται πρόσβαση σε πληροφορίες και
γνώση.
Οι Xu και Kaye (1995, σελ. 23) παρομοιάζουν την ευρύτερη λειτουργία του
μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση με την οδήγηση ενός αυτοκινήτου. Διαχωρίζουν τα
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δεδομένα και τις πληροφορίες ανάλογα με τη χρονική τους διάσταση και με το αν
προέρχονται από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Έτσι, η εικόνα από τα παράθυρα και το παρμπρίζ αντιπροσωπεύει το εξωτερικό
περιβάλλον ενώ τα όργανα στον πίνακα ελέγχου του αυτοκινήτου ισοδυναμούν με το
εσωτερικό περιβάλλον. Παράλληλα, αντιστοιχίζουν το «πίσω» καθρεφτάκι με τα
ιστορικά δεδομένα και θεωρούν ότι η κανονική θέα μπροστά συνδέεται με στοιχεία
του περιβάλλοντος που έχουν μελλοντικό προσανατολισμό. Η μεταφορά συνεχίζεται
με τη συμπεριφορά του οδηγού ή ανώτατου στελέχους μάρκετινγκ. Ενώ κατά την
οδήγηση ενός αυτοκινήτου, ο οδηγός έχει την προσοχή του στραμμένη κατά 80%
τουλάχιστον στο εξωτερικό περιβάλλον και κατά 20% στα όργανα ελέγχου, πολλοί
μαρκετίστες κατά τους Xu και Kaye, ακολουθούν λανθασμένα ακριβώς την αντίθετη
πρακτική και επεξεργάζονται κατά 80% στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος της
εταιρίας τους. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με μερική τύφλωση στις δυναμικές εξελίξεις
της αγοράς και συνεπώς με άμβλυνση των δυνατοτήτων της εταιρίας για έγκαιρες και
σωστές αντιδράσεις. Με το ίδιο σκεπτικό, η προσήλωση κάποιων στελεχών κυρίως
σε ιστορικά στοιχεία προκειμένου να προβλέψουν και να κατευθύνουν την πορεία της
επιχείρησης, παρομοιάζεται με την οδήγηση ενός αυτοκινήτου με κύριο μέσο όρασης
το «πίσω» καθρεφτάκι και όχι το μπροστινό παρμπρίζ. Ασχετα με το αν η
παρομοίωση είναι γενικά δόκιμη, τα συμπεράσματα των Xu και Kaye είναι σίγουρα
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η υιοθέτηση σωστού προσανατολισμού της προσοχής μιας επιχείρησης
περιλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση του εξωτερικού περιβάλλοντος της με
φιλοσοφία ανίχνευσης των μελλοντικών τάσεων. Ωστόσο, η παρακολούθηση
ολόκληρου του περιβάλλοντος είναι αν όχι αδύνατη, σίγουρα πολύ δαπανηρή και όχι
συμφέρουσα. Άλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι χρήσιμες οι πληροφορίες και
οι γνώσεις που είναι σχετικές (Hu et al. 1998, σελ.226) και άρα επηρεάζουν τις
καταστάσεις, τις συμπεριφορές και τις αποφάσεις. Το εξωτερικό επιχειρησιακό
περιβάλλον που χρήζει παρακολούθησης (Σιώμκος 1999) διαχωρίζεται σε τρεις
διαστάσεις ανάλογα με την αμεσότητα της σχέσης του με το εκάστοτε στέλεχος και
την εταιρία.
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Περιβάλλον ρόλου
Η πιο στενή διάσταση του περιβάλλοντος περιέχει εκείνους τους παράγοντες
που είναι άμεσα σχετικοί και επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
και τη λήψη αποφάσεων.
■

Πελάτες: λεπτομέρειες για τους υπαρκτούς πελάτες (συχνότητα, μέγεθος,
εποχικότητα, τάσεις αγορών, αφοσίωση, οικονομική αξία, διάρκεια ζωής),
λίστα κυριότερων πελατών, υποψήφιοι νέοι πελάτες, διάρθρωση ή μετατόπιση
της αγοραστικής δύναμης κλπ.

■

Ανταγωνιστές: ανάλυση υπαρκτών και πιθανών ανταγωνιστών (τακτικές
πωλήσεων, πιστωτική πολιτική, ενέργειες μάρκετινγκ - προβολής, θέση στην
αγορά, καθεστώς παράδοσης, μερίδιο αγοράς, ακολουθητέα στρατηγική,
πιθανές στρατηγικές, προϊόντα, υποκατάστατα - συμπληρωματικά, φιλοσοφία
διοίκησης, ικανό προσωπικό, κλπ).

■

Προμηθευτές: προϊόντα, πιστωτική πολιτική, καθεστώς παράδοσης, μερίδιο
αγοράς,

ακολουθητέα

προσωπικό,

κέντρα

στρατηγική,
λήψης

πιθανή

αποφάσεων,

συσχετισμοί δυνάμεων, συνεργασίες

αλλαγή

πλεύσης,

αρμόδιο

εναλλακτικοί

προμηθευτές,

με ανταγωνισμό ή

μεταξύ τους,

συμφωνίες παρασκηνίου κλπ.
■

Άλλες ομάδες συμφερόντων (shareholders): μέτοχοι, διοικητικό συμβούλιο,
άλλα επιχειρησιακά τμήματα, εξωτερικοί συνεργάτες, μέσα ενημέρωσης,
σύλλογοι καταναλωτών, εκτελεστική και νομοθετική εξουσία κλπ.

Περιβάλλον αγοράς
Εκτός από το άμεσο περιβάλλον κάθε επιχείρηση λειτουργεί στα πλαίσια μιας
λιγότερο ή περισσότερο δομημένης αγοράς ή κλάδου.

Εφόσον οι εξελίξεις στο

γενικό κλάδο δραστηριοποίησης καθορίζουν σημαντικά τη μελλοντική της πορεία και
επιβάλουν την ισχύ συγκεκριμένων συνθηκών, κάθε εταιρία οφείλει να παρακολουθεί
το περιβάλλον αγοράς (Lehmann και Winer 1997) στο οποίο ανταγωνίζεται. Τα
στοιχεία που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και ακολούθως χρήσιμη γνώση
έχουν σχέση με το εγγύτερο επίπεδο περιβάλλοντος ρόλου αλλά διακρίνονται λόγω
διαφορετικού εστιασμού.
■

Μέγεθος αγοράς, βαθμός συγκέντρωσης, ένταση ανταγωνισμού, μερίδια
αγοράς, διάρθρωση κόστους, εμπόδια εισόδου-εξόδου κλπ.
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■

Τμηματοποίηση πελατών στον κλάδο, στοιχεία συμπεριφοράς καταναλωτή,
κλπ

Απώτερο περιβάλλον
Το

γενικότερο

περιβάλλον

λειτουργίας

είναι

κοινό

για

διαφορετικές

επιχειρήσεις ή ακόμη και για ξεχωριστούς κλάδους. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες που
χαρακτηρίζουν κάθε επιχείρηση προσδίδουν μοναδικότητα στην πιθανή επίδραση
μιας μεταβολής αυτής της διάστασης περιβάλλοντος, στην ανταγωνιστική θέση της
συγκεκριμένης επιχείρησης. Έτσι, μολονότι πιο σταθερό, το απώτερο περιβάλλον
κρύβει παγίδες για τις επιχειρήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση απρόβλεπτων
καταστάσεων και πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά όπως και οι αμεσότερες
διαστάσεις.

Είναι

διαδεδομένη

η

διάκριση

του

γενικότερου

εξωτερικού

περιβάλλοντος στους ακόλουθους τομείς.
■

Οικονομικές συνθήκες: ανάπτυξη ή ύφεση, ποσοστό ανεργίας, επιτόκια,
πληθωρισμός, νομισματική - δημοσιονομική πολιτική, διανομή πλούτου,
φορολογικό σύστημα,

εθνική

οικονομική πολιτική, χρηματοοικονομικό

σύστημα, κλπ
■

Πολιτικό

και

νομοθετικό

(ιδιωτικοποιήσεις
επιχειρήσεων,

ή

πλαίσιο:

κρατικοποιήσεις,

κατώτατοι

μισθοί,

κυβερνητική
ενίσχυση

ελαστική

πολιτική

μικρών

αγορών

και

απασχόληση),

μεσαίων
κατώτατες

προδιαγραφές ποιότητας, προστασία καταναλωτών, περιορισμοί ενεργειών
προβολής, απαγόρευση χρήσης προϊόντων (σε ανήλικους ή σε κλειστούς
χώρους) κλπ.
■

Κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες: γεώδημογραφική διάρθρωση και
εξέλιξη,

ηλικιακή

διάρθρωση

πληθυσμού,

ήθη

και

έθιμα,

συνθήκες

διαβίωσης, συνήθειες, κλιματολογικές συνθήκες, κοινωνικές τάσεις, κλπ.
■

Τεχνολογικές εξελίξεις: νέα υλικά, νέος εξοπλισμός, νέες θεωρίες, νέες
μορφές ενέργειας, νέες δυναμικές αγοράς (internet, κινητή τηλεφωνία κλπ),
κλπ.

Επίπεδα διοικητικής δραστηριότητας μάρκετινγκ και γνώση μάρκετινγκ
Οι

δραστηριότητες

μάρκετινγκ

που

τελούνται

από

μια

εταιρία

κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα ανάλογα με τον στόχο και την προοπτική τους. Η
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διαφορές των επιπέδων αφορούν είτε στο χρονικό εύρος της έκφρασης του
αποτελέσματος, είτε στο βαθμό δόμησης της δραστηριότητας ή του προβλήματος
προς επίλυση (Βλαχοπούλου 2003, σελ.43).
Το λειτουργικό επίπεδο περιέχει τις τυπικές και κατά κανόνα δομημένες
καθημερινές λειτουργίες όπως είναι η διεξαγωγή της πώλησης, κάποια στοιχεία της
φυσικής διανομής (μεταφορά, παράδοση, αποθήκευση κλπ), η οργάνωση των
πωλητών, η έκδοση παραστατικών και κάποια διεκπεραιωτικά πεδία της διαφήμισης.
Στο λειτουργικό επίπεδο του μάρκετινγκ εισρέεουν αφενός ακολουθητέοι στόχοι και
προδιαγραφές διαδικασιών και αφετέρου πραγματικά στοιχεία από το πληροφοριακό
σύστημα. Για τις αποφάσεις αυτού του επιπέδου είναι δυνατόν να θεσπιστούν και να
τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες λόγω του αυξημένου βαθμού
δήμησης. Για παράδειγμα μπορούν να ακολουθούνται διαγράμματα ροής και
αυστηρές οδηγίες ή να εφαρμόζονται μαθηματικοί τύποι. Ωστόσο, πρέπει να
σημειωθεί πως στη βασισμένη στη γνώση οικονομία όπως έχει περιγράφει ως τώρα,
υπάρχει μια σαφής τάση για μείωση του βαθμού δόμησης ακόμη και των
καθημερινών δραστηριοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή τόσο σφιχτών
προκαθορισμένων προγραμμάτων εργασίας για λόγους ευελιξίας και καλύτερης
ανταπόκρισης στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών.
Στο

επίπεδο

τακτικού

προγραμματισμού

δραστηριοτήτων

μάρκετινγκ

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται τα προγράμματα μάρκετινγκ με σκοπό την
υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων. Οι εργασίες του επιπέδου αυτού συνδυάζουν
τροφοδότηση από το στρατηγικό επίπεδο, το ατομικό υπόβαθρο των στελεχών, το
πληροφοριακό σύστημα και στην περίπτωση πελατοκεντρικού προσανατολισμού
ανατροφοδότηση από το λειτουργικό επίπεδο. Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία στοιχεία,
δηλαδή η σύνδεση του τακτικού προγραμματισμού μάρκετινγκ με το πληροφοριακό
σύστημα

και

το

λειτουργικό

επίπεδο,

είναι

βαρύνουσας

σημασίας

στην

ολοκληρωμένη διαχείριση γνώσης μάρκετινγκ. Ο ημιδομημένος χαρακτήρας των
τακτικών δραστηριοτήτων και η μικρή ως πρόσφατα διείσδυση της πληροφορικής
στο επίπεδο αυτό, επιτάσουν ενδελεχή μελέτη για τις ευκαιρίες αξιοποίησης των
συστημάτων διαχείρισης γνώσης μάρκετινγκ ώστε η κατάστρωση των επιμέρους
προγραμμάτων να είναι πιο «δεμένη» με τη στρατηγική της εταιρίας αλλά και με την
αγορά, λειτουργώντας έτσι ως πολύτιμος συνδετικός κρίκος. Μάλιστα ο ρόλος των
μεσαίων στελεχών και των δραστηριοτήτων τους, ως ζωτικό συστατικό της
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ολοκλήρωσης στη διαχείριση και δημιουργία γνώσης τονίζεται από σημαντικούς
συγγραφείς του χώρου (Nonaka και Takeuchi 1995, σελ.127).
Το ανώτερο επίπεδο ιεραρχικά και σε όρους αφαίρεσης είναι αυτό του
στρατηγικού σχεδιασμού. Το αποτέλεσμα αυτού του επιπέδου αποτελεί το βασικό
προσανατολισμό των υπόλοιπων δραστηριοτήτων αφού θέτει τους στρατηγικούς
στόχους και τις γενικές κατευθηντήριες γραμμές για την εκπλήρωση τους. Οι
στρατηγικές αποφάσεις είναι μη-δομημένες και εξαρτώνται σημαντικά από το
περιβάλλον

της

αγοράς.

Υπάρχουν

πολλά

εργαλεία

της

πληροφορικής

με

αναγνωρισμένο πιθανό ρόλο σε αυτό το επίπεδο όπως τα συστήματα στήριξης λήψης
αποφάσεων, τα έμπειρα συστήματα και άλλες μορφές πληροφοριακών συστημάτων.
Η πρόκληση του στρατηγικού επιπέδου στη βασισμένη στη γνώση οικονομία είναι η
επιτυχής και γόνιμη ενσωμάτωση των συνεργασιών, της υπεργολαβίας υπηρεσιών
(outsourcing) και γενικά των δικτύων εντός και εκτός της επιχείρησης.
Τέλος, αναγνωρίζεται το επίπεδο εκτέλεσης και ελέγχου στο οποίο εισρέουν
οι αποφάσεις και λειτουργίες όλων των παραπάνω επιπέδων προκειμένου να ελεγθεί
η αποτελεσματικότητα τους μεμονωμένα και συνολικά. Οι δραστηριότητες αυτού του
επιπέδου είναι μάλλον δομημένες και προκαθορισμένες. Δεν εμπεριέχουν κάποιο
είδος σχεδιασμού αλλά αποτελούν τη βασικότερη πηγή ανατροφοδότησης για την
επανέναρξη της διαδικασίας στην επόμενη περίοδο. Οι αυξημένες απαιτήσεις της
νέας

οικονομίας

από

τη

συνολική

λειτουργία

του

μάρκετινγκ

πρέπει

να

αντανακλώνται στο σχεδίασμά των συστημάτων ελέγχου προκειμένου να παρέχουν
ικανά στοιχεία στα ανώτερα επίπεδα. Επίσης, οι επιταγές για ευελιξία και
εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών σε κάθε πελάτη, μεταλάσσουν τη διαδικασία της
εφαρμογής σε περισσότερο δημιουργική και μη-δομημένη εργασία.

Χρονική/εξελικτική ιεράρχηση της γνώσης μάρκετινγκ
Η γνώση μάρκετινγκ που κατέχει μια επιχείρηση είναι αναπόφευκτα
συνδεδεμένη με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση, χωρίς
βέβαια αυτό να καθορίζει χαρακτηριστικά της γνώσης όπως η εγκυρότητα, η
καταλληλότητα ή η αξία (Sinkula 1994, σελ. 38).
Στο αρχικό στάδιο λειτουργίας η γνώση μάρκετινγκ της επιχείρησης
αποτελείται απλά από τη γνώση των ιδρυτών της και όποια έρευνα ή απόκτηση
γνώσης πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την περίοδο η
γνώση είναι περισσότερο περιγραφική. Η σιωπηρή γνώση των ατόμων δεν έχει ακόμη
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ενσωματωθεί σε οργανωσιακή γνώση αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανά περίπτωση
καθώς

κάποιες

επιχειρήσεις

ίσως

από

το

αρχικό

στάδιο

έχουν

εδραιώσει

συγκεκριμένες πρακτικές, μεθόδους και στρατηγικές που συνιστούν γνωσιακό
κεφάλαιο της εταιρίας. Η γνωστική αφετηρία μιας επιχείρησης επηρεάζει τη
μελλοντική πορεία της ανάπτυξης οργανωσιακής γνώσης καθώς αποτελεί το πρώτο
βήμα. Το παραπάνω παράδειγμα επιβεβαιώνει τη σημασία της πρώτης γνώσης καθώς
άλλες εταιρίες ξεκινούν με βασική οργανωσιακή γνωστική υποδομή, ενώ άλλες λόγω
πιο αδύναμης αρχικής γνώσης περιορίζονται σε απλή κατανόηση βασικών κανόνων
λειτουργίας της αγοράς και δεν διαθέτουν εξειδικευμένες διαδικασίες απόκρισης που
βασίζονται στη γνώση. Οι εταιρίες της δεύτερης κατηγορίας επικεντρώνονται αρχικά
στη δημιουργία βάσεων ιστορικών δεδομένων προκειμένου να αναπτύξουν σιγά σιγά
τη δική τους οργανωσιακή γνώση, την οποία θα εντάξουν σε κανόνες, διαδικασίες,
μεθόδους και πρακτικές.
Μια επιχείρηση ποτέ δεν παύει να επιδιώκει την απόκτηση περιγραφικής
γνώσης του αρχικού σταδίου. Το διαφορετικό στοιχείο είναι ότι όσο η οργανωσιακή
γνώση αναπτύσσεται, η επιχείρηση αρχίζει να σχηματίζει μηχανισμούς που
υπερβαίνουν την απλή παρακολούθηση του περιβάλλοντος και συμβάλουν ενεργά
στην ολοένα και πιο αποτελεσματική δημιουργία νέας γνώσης.
Το

πιο

αναπτυγμένο

στάδιο

οργανωσιακής

γνώσης

μάρκετινγκ

που

συμπεριλαμβάνει και την έννοια της «οργανωσιακής μάθησης», αφορά τη συνεχή
αναπροσαρμογή των στοιχείων που ενσωματώνουν την οργανωσιακή γνώση. Έτσι,
εφόσον μια επιχείρηση έχει ήδη αναπτύξει μεθόδους, διαδικασίες, κανόνες και
διαθέτει μια πλούσια γνωσιακή βάση πιθανών συμπεριφορών και στρατηγικών,
οδηγείται

στο

επόμενο

προχωρημένο

στάδιο

«γνώσης»

με

την

υιοθέτηση

προσανατολισμού και πρακτικών ανανέωσης και περαιτέρω εμπλουτισμού της
γνώσης μάρκετινγκ. Κατά την περίοδο αυτή, η επιχείρηση επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη δικών της αξιών, δικής της τεχνοτροπίας και κυρίως εξειδικευμένου,
συστηματικού

και

ολοκληρωμένου

τρόπου

επεξεργασίας

των

διαθέσιμων

πληροφοριών. Παράλληλα, αναπτύσσονται και βελτιώνονται τα συστήματα και οι
τρόποι συλλογής, αποθήκευσης και διαμοιρασμού της πληροφορίας. Η λειτουργία
μιας εταιρίας σε αυτό το επίπεδο γνώσης απαιτεί ένα είδος «αυτογνωσίας» και
συνεχούς

αξιολόγησης

των

πρακτικών

που

ακολουθούνται

με

σκοπό

τη

βελτιστοποίηση τους.
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Το υπέρτατο στάδιο ή επίπεδο οργανωσιακής γνώσης μάρκετινγκ έχει
γενικότερο προσανατολισμό και αναφέρεται περισσότερο στο εσωτερικό της
επιχείρησης παρά στο περιβάλλον της αγοράς. Βέβαια, το αντικείμενο προσοχής και
επεξεργασίας στα ενδότερα της επιχείρησης δεν είναι τα στοιχεία πληροφορίας ή
γνώσης αλλά η διαδικασία «μάθησης» ή όπως ορίζεται σε αυτή την εργασία, η
«διαχείριση γνώσης». Ο οργανισμός στο στάδιο αυτό ενισχύει και αριστοποιεί τη
λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης, στοχεύει στην καινοτομία και στη συνεχή
βελτίωση σε όλους τους τομείς, ενώ αναλύει και μελετά συστηματικά τη διαδικασία
δημιουργίας νέας γνώσης και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
εφαρμόσει καθολικά τις αρχές δημιουργίας γνώσης. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε
πως στο στάδιο αυτό «η επιχείρηση μαθαίνει πώς να μαθαίνει».

Γνώση μάρκετινγκ και λήψη αποφάσεων
Υιοθετείται συχνά η αναλογία μεταξύ της γνώσης μάρκετινγκ και της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, η διαδικασία μάθησης ή γενικότερα
διαχείρισης γνώσης μάρκετινγκ δεν αφορά πάντα μόνο τη λήψη αποφάσεων. Η
γνώση μάρκετινγκ είτε μέσω της οργανωσιακής μάθησης στοχεύει στον εμπλουτισμό
των πιθανών συμπεριφορών (Sinkula 1994, σελ. 43), είτε μέσω της διαδικασίας
δημιουργίας γνώσης στοχεύει στην πορεία μιας εταιρίας προς τη συνεχή καινοτομία
και βελτίωση (Nonaka και Takeuchi 1995, Nonaka et al. 2000), αναφέρεται στη
δημιουργία νοήματος και όχι απαραίτητα στα πλαίσια της λήψης αποφάσεων. Στην
πρώτη περίπτωση παρόλη τη γνώση μάρκετινγκ που συσσωρεύεται, οι αποφάσεις που
λαμβάνονται ίσως καθορίζονται από άλλους παράγοντες. Στη δεύτερη περίπτωση, ο
στόχος της δημιουργίας γνώσης είναι η εδραίωση του “Ba” και η συνεχής
δημιουργικότητα που μπορεί να εκφραστεί μέσα από ενέργειες πιο αφηρημένες και
ρευστές όπως η δημιουργία κάποιου νέου προϊόντος. Συνεπώς, η γνώση μάρκετινγκ
είναι απαραίτητη στη λήψη αποφάσεων αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν (Menon και
Varadarajan 1992, σελ.55). Αναφέρεται κυρίως και πιο γενικά στην απόδοση
νοήματος

σε

δεδομένα

και

πληροφορίες

προκειμένου

αυτά

να

καταστούν

οργανωσιακή γνώση. Δηλαδή, η γνώση αφορά περισσότερο την περαιτέρω γνώση και
τη μάθηση παρά την άμεση εφαρμογή στην πράξη.
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Η σχέση προσφοράς - ανάγκης πληροφοριών για την αγορά
Από όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω συνάγεται ότι η πληροφορία αποτελεί
βασικό συστατικό της γνώσης με δύο τρόπους. Αφενός είναι η πρώτη ύλη της γνώσης
η οποία προκύπτει μετά την απόδοση νοήματος και πάντα στα εξειδικευμένα πλαίσια
κάθε περίπτωσης ανάλογα με το χωροχρόνο και τις επιχειρησιακές συνθήκες.
Αφετέρου, η πληροφορία είναι εκείνο το υλικό το οποίο επεξεργάζεται και φιλτράρει
η γνώση προκειμένου να συλλέξει τα σχετικά μέρη τα οποία ενεργοποιούν τη
λειτουργία της επιχείρησης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ωστόσο, η

πληθώρα των στοιχείων του περιβάλλοντος καθιστά την επεξεργασία κάθε υπαρκτής
πληροφορίας αθέμιτη. Το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση
ως προς αυτό το φαινόμενο, είναι η εξισορρόπηση της προσφοράς πληροφοριών από
το περιβάλλον της αγοράς με την ανάγκη πληροφοριών που επιτάσσει η επιτυχημένη
λειτουργία της (Sinkula 1994, σελ. 40).
Η ποσότητα πληροφοριών που εισρέουν σε μια επιχείρηση μπορεί να
αυξάνεται διαχρονικά για μια σειρά από λόγους. Πολλές φορές η εισροή
πληροφοριών δεν είναι αποτέλεσμα στοχευμένης προσπάθειας αλλά παράπλευρη
συνέπεια της λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης, όσο παλαιότερη και ευρύτερη
είναι μια επιχείρηση τόσο περισσότερο αποκεντρώνεται και άρα πληθαίνουν τα
κέντρα συλλογής πληροφοριών. Ακόμη, η σταδιακή παθητικότητα ενός οργανισμού
στη συλλογή πληροφοριών συντελεί στην προσφορά πληροφοριών που πλεονάζουν
των αναγκών.
Ο πλεονασμός πληροφοριών προέρχεται είτε από την πλευρά της προσφοράς,
είτε από την πλευρά της ζήτησης. Επιχειρήσεις μεγάλης ηλικίας και μεγέθους, με
δομές πιο γραφειοκρατικές, έχουν μικρότερες απαιτήσεις πληροφοριών από την
αγορά. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε πολύ επιτυχημένες εταιρίες που
γίνονται

υπεροπτικές

επιχειρήσεις

που

και

αγνοούν

κατορθώνουν

να

το

εξωτερικό

δημιουργήσουν

περιβάλλον.
και

να

Παράλληλα,
διαχειρίζονται

αποτελεσματικά ένα κύμα γόνιμης νέας γνώσης, ίσως βραχυπρόθεσμα αρκούνται σε
λιγότερες νέες πληροφορίες από την αγορά απολαμβάνοντας τα οφέλη των
αυξανόμενων αποδόσεων της εμπειρίας τους.
Σε

κάθε

περίπτωση

η

ανισοροπία

μεταξύ

προσφοράς

και

ζήτησης

πληροφοριών από την αγορά αποτελεί προβληματική κατάσταση για μια επιχείρηση
και υπάγεται στο χώρο της διαχείρισης γνώσης. Περίοδοι έλλειψης των απαραίτητων
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πληροφοριών επιτάσσουν εντατικοποίηση των προσπαθειών πρόσβασης σε αυτές,
ενώ

οι περιπτώσεις πλεονάσματος

απαιτούν

διαφορετική

αντιμετώπιση

που

συμπυκνώνεται στην προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης (συλλογής, επεξεργασίας,
διαμοιρασμού) σε όλους τους τομείς πληροφορίας και γνώσης.
Ακόμη όμως και η επίδραση της ανισοροπίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς
πληροφορίας στις διαδικασίες διαχείρισης γνώσης, εξαρτάται από το περιβάλλον και
τις ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία κάθε επιχείρησης (Sinkula 1994,
Menon και Varadarajan 1992). Για παράδειγμα, σε αγορά με ραγδαία μεταβαλόμενες
συνθήκες,

μια αύξηση

της

εισροής πληροφοριών

θα επιφέρει έξαρση

της

επεξεργασίας ενώ σε πιο σταθερές συνθήκες οι επιπτώσεις της αύξησης θα είναι
ηπιότερες. Παρόμοιο ρόλο έχει και η ηλικία ή το μέγεθος της επιχείρησης καθώς όσο
μικρότερη είναι η ανάγκη για πληροφορίες, τόσο λιγότερο επηρεάζεται το σύστημα
διαχείρισης

γνώσης

από

την

πλεονάζουσα

εισροή

πληροφοριών.

Συνεπώς,

καταδεικνύεται η ανάγκη των επιχειρήσεων να διαθέτουν ευέλικτα συστήματα
διαχείρισης γνώσης που θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε αυξημένες ανάγκες
επεξεργασίας πληροφορίας ή

ακόμη

και σε περιόδους αυξημένων εισροών

πληροφορίας.

Χαρακτηριστικά του μελλοντικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος και οι
επιπτώσεις τους στην απαραίτητη γνώση μάρκετινγκ
Ως επιστημονικό και επιχειρηματικό πεδίο που πραγματεύεται την αγορά και
τις επιμέρους λειτουργίες που συμβαίνουν ανάμεσα σε αυτή και στις επιχειρήσεις, το
μάρκετινγκ είναι φυσικό να επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις των σύγχρονων
αγορών. Ενώ σε γενικότερο πλαίσιο η έννοια του μάρκετινγκ έχει να αντιμετωπίσει
διάφορες προκλήσεις στη νέα οικονομία, ειδικότερα η γνώση μάρκετινγκ όπως
εξετάζεται σε αυτή την εργασία, μεταλάσσεται και καλείται να καλύψει νέες
συνθήκες.
Φαινόμενα των καιρών όπως η παγκοσμιοποίηση, η ένταση γνώσης στην
παραγωγή αγαθών, οι συγκλίσεις και συγχωνεύσεις ολόκληρων βιομηχανιών, ο νέος
ενδυναμωμένος ρόλος των καταναλωτών ή των πελατών, η

δικτύωση των

επιχειρήσεων, η αποτμηματοποίηση των αγορών (τμήματα του ενός ή «μοριακές»
αγορές) θέτουν τη σύγχρονη λειτουργία του μάρκετινγκ και συνεπώς τη γνώση που
αποτελεί τη βάση της, σε νέα πλαίσια με νέες απαιτήσεις (Day και Montgomery
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1999). Η απρόβλεπτη και ραγδαία εξέλιξη των αγορών σε δομή, μέγεθος ή ακόμη και
όρια, επιτάσσει τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών και τη δημιουργία ή
απόκτηση κατάλληλης γνώσης με σκοπό την ικανότητα συχνών προβλέψεων. Η
εμφάνιση νέων καναλιών διανομής και η μετατόπιση δύναμης και αξίας που τη
συνοδεύει, δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις ταχύτητας και χωρητικότητας από τα
κανάλια διακίνησης πληροφορίας και γνώσης. Ακόμη το είδος, η ποσότητα, η πηγή
και η μορφή των πληροφοριών που θα πρέπει να διακινηθούν είναι ευμετάβλητα στο
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και άρα απρόβλεπτα. Η ανάγκη για σύναψη σχέσεων αξίας
με

πελάτες,

προμηθευτές

και

ανταγωνιστές

δημιουργεί πολυπλοκότητα

και

διαφοροποιεί την αλυσίδα αξίας. Το μάρκετινγκ σε αυτές τις σχέσεις πρέπει να
«γνωρίζει» πώς να επιτυγχάνει την αφοσίωση των πελατών, τι δημιουργεί αξία για
τον εταίρο στην αλυσίδα, πως διαφοροποιούνται τα όρια των αγορών και πότε ο
ανταγωνιστής μπορεί να γίνει σύμμαχος.
Η αδυναμία των παραδοσιακών ιεαραρχικών οργανωσιακών δομών να
ανταπεξέλθουν στο ταραχώδες και έντασης γνώσης επιχειρησιακό περιβάλλον,
οδήγησε στην ολοένα εντονότερη εμφάνιση της δομής του δικτύου. «Δικτυακή
οργάνωση ονομάζεται μια συμμαχία αλληλοεξαρτώμενων οικονομικών οντοτήτων
(ανεξάρτητες εταιρίες ή αυτόνομες οργανωσιακές μονάδες) που λειτουργούν χωρίς
ιεραρχικό έλεγχο και που διέπονται από στενές πλευρικές συνδέσεις, αμοιβαιότητα
και έμφυτη ανταποδοτικότητα, μέσα σε ένα πλαίσο κοινών αξιών που καθορίζουν το
ρόλο και τις ευθύνες των μελών» (Achrol και Kotler 1999, σελ.148). Η επικράτηση
των δικτυακών οργανωσιακών δομών δε μπορεί παρά να έχει επιδράσεις και στη
λειτουργία

του

μάρκετινγκ.

Στις

ήδη

βασικές

ικανότητες

μάρκετινγκ

που

χαρακτηρίζουν ένα πετυχημένο στέλεχος ή μια εταιρία, προστίθεται η ανάγκη για
πρόβλεψη των τεχνολογικών αλλαγών και της εξέλιξης των καταναλωτικών αναγκών
και των δομών αγοράς που θα επέλθουν ως αποτέλεσμα. Ακόμη, ο ρόλος του
μάρκετινγκ σε μια δικτυακή δομή θα περιλαμβάνει διεπιχειρησιακό συντονισμό,
διατμηματική ή διαλειτουγική συνεργασία, αμεσότερη επαφή με τους πελάτες, καθώς
και ποσοτικό προσδιορισμό της απόδοσης των επενδύσεων μάρκετινγκ. Κάθε μια από
τις νέες κατευθύνσεις προϋποθέτει και επιφέρει πρόσθετες ποικιλίες γνώσης προς
ενσωμάτωση και αξιοποίηση.
Όλες οι μεταβολές που προβλέπονται για το επιχειρηματικό περιβάλλον
καθιστούν τις αγορές πιο ρευστές και αβέβαιες, αποδυναμώνουν τα οικονομικά
υποδείγματα και κραυγάζουν για ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Σε αυτό το
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πλαίσιο, η σύγχρονη επιχείρηση και στην περίπτωση μας το μάρκετινγκ, χρειάζεται
την υποδομή επεξεργασίας προγνωστικής πληροφορίας με σκοπό τη δημιουργία και
αξιοποίηση δυναμικής (χρονικά) γνώσης.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Η γνώση μάρκετινγκ στο πεδίο των εξαγωγών
Ένα σημαντικό πεδίο της παγκόσμιας αγοράς (περίπου 10% της παγκόσμιας
οικονομικής δραστηριότητας) αποτελείται από εξαγωγικό εμπόριο. Ως ιδιαίτερο
κομμάτι του εμπορίου, οι εξαγωγές διαφοροποιούνται σε πολλούς τομείς από τα
υπόλοιπα είδη συναλλαγών. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, έχει ενδιαφέρον η
διαφοροποίηση του εξαγωγικού εμπορίου στο πεδίο της διαχείρισης γνώσης (Morgan
et al. 1998). Οι εξειδικευμένες προσπάθειες εξαγωγών (export ventures) αποτελούν
στρατηγικές μονάδες μιας εταιρίας ισοδύναμες με μια γραμμή προϊόντος ή ένα
προϊόν, το οποίο προσπαθούν να προωθήσουν σε μια συγκεκριμένη ξένη αγορά. Τα
export ventures είναι επιχειρηματικές μονάδες που βασίζονται πρώτιστα στο
μάρκετινγκ και εξαρτώνται για την εκπλήρωση του στρατηγικού στόχου τους από την
ικανότητα τους να προσαρμόσουν την αξία της προσφοράς τους στις ιδιαίτερες
απαιτήσεις της ξένης αγοράς στόχου.
Η θεωρία των βασισμένων στη γνώση εταιριών πρεσβεύει πως η διαχείριση
γνώσης αφορά την ικανότητα ενός οργανισμού να αναπτύσει και να χρησιμοποιεί μια
διανοητική βάση με τρόπους που επιδρούν στην επίτευξη των στρατηγικών του
στόχων (Morgan et al. 1998; Grant 1996, Spender 1996). Δύο είναι οι κύριες μορφές
γνώσης που συνιστούν την πολύτιμη γνωσιακή βάση για τα export ventures. Αφενός,
πηγές γνώσης αποτελούν οι πληροφορίες για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τα
κανάλια διανομής και το γενικό περιβάλλον της αγοράς που αντιπροσωπεύουν την
«πληροφοριακή» γνώση. Αφετέρου, ισχυρή πηγή γνώσης για τα export ventures είναι
η συσσωρευμένη εμπειρία σχετικά με τις εξαγωγικές δραστηριότητες και το
περιβάλλον της αγοράς στόχου που ισοδυναμεί με την «εμπειρική» γνώση. Αυτού
του είδους η γνώση είναι περισσότερο σιωπηρή και αφορά δεξιότητες και
τεχνογνωσία που απαιτούνται προκειμένου να διεκπεραιωθούν διάφορες λειτουργίες
σωστά. Από την άλλη πλευρά, η «πληροφοριακή» γνώση έχει χαρακτηριστικά
φανερής γνώσης και ως τέτοια μπορεί ευκολότερα να κωδικοποιηθεί και να
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μεταδοθεί. Η εμπειρική γνώση των export ventures επηρεάζει την πληροφοριακή και
το αντίστροφο (Morgan et al.

1998, σελ.291), σε ένα μοτίβο σπειροειδούς

επαναληπτικότητας που έχει ήδη αναφερθεί για τη σιωπηρή και φανερή γνώση.
Παράλληλα,

κάθε

είδος γνώσης δημιουργείται,

αποθηκεύεται,

διαχέεται και

χρησιμοποιείται σε δύο επίπεδα, το ατομικό και το ομαδικό. Οι σπουδαιότερες
ικανότητες των export ventures στην προσπάθεια τους να προσαρμοστούν στο
περιβάλλον της αγοράς και να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους τους, είναι οι
«αρχιτεκτονικές» ικανότητες μάρκετινγκ (architectural marketing capabilities). Ως
«αρχιτεκτονικές» ικανότητες μάρκετινγκ ορίζονται οι διαδικασίες μέσω των οποίων
μια εταιρία σχεδιάζει την εφαρμογή κατάλληλων συνδυασμών διαθέσιμης γνώσης και
άλλων πόρων στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και εκτελεί τη σχεδιασμένη
εφαρμογή πόρων με αποτέλεσμα την προσφορά αξίας στην αγορά στόχο ((Morgan et
al. 1998; Day 1994). Οι Morgan et al. προτείνουν ένα πλαίσιο με βάση το οποίο η
γνωσιακή

βάση των export ventures ενεργοποιεί την ανάπτυξη

και χρήση

αρχιτεκτονικών ικανοτήτων μάρκετινγκ οι οποίες καθορίζουν το κατά πόσο η
στρατηγική μονάδα

επιτυγχάνει την προσαρμογή της στις απαιτήσεις της αγοράς

στόχου εκπληρώνοντας έτσι το στρατηγικό στόχο της.
Η εμπειρική έρευνα των Morgan et al. (1998, σελ. 308) επιβεβαίωσε την
άποψη τους ότι όσον αφορά στα export ventures, η εμπειρική γνώση σε ατομικό και
οργανωσιακό επίπεδο και η πληροφοριακή γνώση σε οργανωσιακό επίπεδο,
επηρεάζουν θετικά τις αρχιτεκτονικές ικανότητες μάρκετινγκ και κατ’επέκταση την
απόδοση του εξαγωγικού εγχειρήματος. Ουσιαστικά οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως
πέρα από τους διάφορους τύπους γνώσης και την επίδραση τους στην απόδοση της
διαχείρισης γνώσης, έχει μεγάλη

σημασία για την κατανόηση του τελικού

αποτελέσματος η μελέτη των οργανωσιακών ικανοτήτων που τελικά βελτιώνουν την
απόδοση της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, στο πεδίο των
export ventures, οι πρωτοβουλίες διαχείρισης γνώσης πρέπει να επικεντρώνονται
στην καλιέργεια των αρχιτεκτονικών ικανοτήτων μάρκετινγκ.
Το αποτέλεσμα της προσπάθειας των Morgan et al. (1998, σελ. 310) είναι το
συμπέρασμα ότι πέρα από την πληροφοριακή γνώση για την αγορά και η εμπειρική,
πιο σιωπηρή γνώση μάρκετινγκ έχει επίδραση στην ικανότητα μιας εταιρίας να
προσαρμόζεται στο περιβάλλον αγοράς που δραστηριοποιείται. Από την άλλη πλευρά
αποδεικνύεται ότι η πληροφοριακή γνώση για την αγορά μπορεί να αποτελέσει
βασικό γνωσιακό στοιχείο και πόρο για τη σύγχρονη επιχείρηση με βάση τη θεωρία
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των βασισμένων στη γνώση εταιριών που δίνει έμφαση σε πιο επιστημονικές και
τεχνικές διαστάσεις της γνώσης.

Διαχείριση γνώσης και Brand Management
Όσο η δύναμη των μαρκών αυξάνεται στο σημερινό μάρκετινγκ, τόσο πιο
πολύ εντείνεται το ενδιαφέρον στελεχών και ερευνητών για την αξία της μάρκας
(brand equity). Η δύναμη κάθε μάρκας εξαρτάται από την ικανότητα της να
μεταφράζει τη φήμη και την αφοσίωση των καταναλωτών σε μακροπρόθεσμα συνεχή
κέρδη. Η ικανότητα αυτή στηρίζεται σε άτυπες υποσχέσεις της μάρκας για αξίες,
χαρακτηριστικά και λειτουργίες που επηρεάζουν τους καταναλωτές ή πελάτες μέσω
σχέσεων που κάποτε διαρκούν μια ολόκληρη ζωή. Επίσης, η ικανότητα αυτή
προέρχεται από τη γνώση για τη μάρκα (brand knowledge), δηλαδή από τη βαθιά και
πλήρη κατανόηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας και της αγοράς στην οποία
διατίθεται (Richards et al. 1998, σελ.48).
Οι επιχειρηματικές εξελίξεις των τελευταίων ετών όπως οι συγχωνεύσεις
εταιριών, οι συγκλίσεις ολόκληρων βιομηχανιών και η παγκοσμιοποίηση των αγορών
έχουν οδηγήσει στην κυριαρχία λιγοστών μεγάλων οργανισμών. Παράλληλα, η
ραγδαία αύξηση του κόστους μάρκετινγκ για τα νέα προϊόντα είτε για προβολή είτε
για διανομή, δυσχεραίνει τις συνθήκες για ανάπτυξη και εδραίωση νέων μαρκών και
οδηγεί στο φαινόμενο των «μέγα-μαρκών» ή «υπερ-μαρκών» (Coca-Cola, Microsoft,
McDonalds κλπ). Έτσι, σταδιακά οι εταιρίες συνειδητοποιούν την τεράστια αξία των
σημάτων τους και προσπαθούν να τα επεκτείνουν προς κάθε κατεύθυνση. Ωστόσο,
κατά τους Richards et al. (1998, σελ.48) πολλές μάρκες απαξιώνονται διαχρονικά
επειδή παρά τη διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων πληροφορίας για την αγορά δεν
καταφέρνουν να μετουσιώσουν τα δεδομένα τους σε γνώση.
Υπάρχουν γενικές προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής
όπως η ωριμότητα ή η αργή ανάπτυξη πολλών αγορών, η δύναμη των λιανοπωλητών,
η επιλεκτικότητα των καταναλωτών, η ταχύτητα κάθε είδους αλλαγών, η εμφάνιση
νέων μέσων επικοινωνίας και προβολής, η ανάγκη για εξισορρόπηση μεταξύ
μακροπρόθεσμης

βιωσιμότητας

και

βραχυπρόθεσμης

απόδοσης,

η

τάση

για

ομαδικότητα και αυτοπραγμάτωση στην εργασία, που απειλούν τη διαχρονική
επιβίωση και κερδοφορία των μαρκών και επιτάσουν τη μετάλαξη της διοίκησης
μάρκας (brand management) αλλά και της συνολικής λειτουργίας του μάρκετινγκ.
Κύρια επιδίωξη των σύγχρονων εταιριών πρέπει να είναι η αύξηση της αξίας
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της μάρκας. Κατά τους Richards et al. οι μάρκες αποτελούνται από γνώση και με τον
προσανατολισμό στην καλιέργεια αυτής της γνώσης μπορούν οι εταιρίες να
ανταπεξέλθουν επιτυχημένα στις προκλήσεις. Η γνώση της μάρκας περιλαμβάνει τη
γνώση του στελέχους μάρκετινγκ για τα καθήκοντα του, για τις προτιμήσεις και τις
ανάγκες του τελικού χρήστη, για την κατηγορία των προϊόντων στην οποία ανήκει η
μάρκα, για την τμηματοποίηση της αγοράς, για τη μάρκα και τη «μικρο-δομή» της,
για ολόκληρο το μίγμα μάρκετινγκ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ακόμη,
περιλαμβάνει τη γνώση του τελικού χρήστη για τη μάρκα, το τι υπόσχεται αυτή και
το τελικά προσφέρει. Τέλος, περικλείει τη γνώση των καναλιών διανομής για τη
δύναμη πώλησης της μάρκας και την εμπορική της αξία. Όλο αυτό το σώμα γνώσης
αφού αφομοιωθεί, ολοκληρωθεί και διαμοιραστεί, μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Βεβαίως η γνώση των μαρκών υπόκειται στο διαχωρισμό της φανερής και
σιωπηρής διάστασης. Φανερή γνώση της μάρκας είναι μεγέθη όπως το μερίδιο
αγοράς της μάρκας, η τιμολόγηση της, τα δημογραφικά των τελικών χρηστών, τα
μοτίβα συχνότητας αγορών και άλλα τυποποιημένα αριθμητικά και εννοιολογικά
δεδομένα. Η σιωπηρή διάσταση της γνώσης της μάρκας αφορά περισσότερο
διαισθητικές έννοιες και τεχνογνωσία όπως η τοποθέτηση της μάρκας στην αγορά, η
«μικρο-δομή» της μάρκας, οι αξίες που τη διέπουν και η «προσωπικότητα» της
μάρκας. Ενώ οι φανερές γνώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν συστηματικά στα πλαίσια
ενός

σύγχρονου

και

άρτιου

πληροφοριακού

συστήματος

μάρκετινγκ,

η

ολοκληρωμένη διαχείριση γνώσης μάρκας προϋποθέτει και την εστίαση στη σιωπηρή
γνώση που με τη σειρά της απαιτεί αλλαγές στο περιεχόμενο και τις ακολουθητέες
διαδικασίες σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο εργασίας μάρκετινγκ.

Η γνώση μάρκετινγκ στα κανάλια διανομής
Οι σχέσεις που μπορεί να αναπτύξει μια εταιρία με τους συνεργάτες της στα
κανάλια διανομής είναι εν δυνάμει βασικά περιουσιακά στοιχεία της με συγκεκριμένη
αξία, την «αξία διανομής» (distribution equity) που ως έννοια εισάγεται από τους
Sudharshan και Sanchez (1998).
συστηματικά

Προκειμένου μια εταιρία να εκμεταλευτεί

και να αυξήσει την

«αξία διανομής»

πρέπει να

διαχειριστεί

αποτελεσματικά τις σχέσεις γνώσης των καναλιών διανομής. Συγκεκριμένα, η «αξία
διανομής» μιας εταιρίας αυξάνεται ανάλογα με τη γνώση της αγοράς που διαθέτει
κάποιος συνεργάτης της εταιρίας στο κανάλι διανομής και ανάλογα με τη διάθεση
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του να μοιραστεί αυτή τη γνώση με την εν λόγω εταιρία. Η διάθεση όμως του
εκάστοτε συνεργάτη να μοιραστεί γνώση με την εν λόγω εταιρία, εξαρτάται από τη
γνώση που ο συνεργάτης διαθέτει σχετικά με την εμπιστοσύνη, τη δέσμευση, τη
συμβατότητα στόχων και την ικανότητα της εταιρίας να δημιουργήσει αξία για τον
ίδιο. Οπότε μπορούμε να πούμε πως η διάθεση του συνεργάτη να παράσχει γνώση
της αγοράς στην εν λόγω εταιρία εξαρτάται από τη θέση αυτής της εταιρίας στη δομή
γνώσης του συνεργάτη.

Η πολύτιμη γνώση που οδηγεί στην αύξηση της «αξίας διανομής» αφορά το
μάρκετινγκ νέων ή ήδη υπαρκτών προϊόντων.

-

Παράγοντες σχετικοί με το σχεδίασμά νέων προϊόντων
* Επανατροφοδότηση στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού σχετικά με την
αποδοχή του νέου προϊόντος από το κανάλι διανομής και από τους
καταναλωτές.
* Εντοπισμένα «κενά» της αγοράς σχετικά με ανεκπλήρωτες ανάγκες των
καταναλωτών.
* Η βέλτιστη γραμμή προϊόντων και διανομής ώστε να «μη μείνει χώρος»
για είσοδο στους ανταγωνιστές.
* Προειδοποιήσεις για τις προθέσεις των ανταγωνιστών για εισαγωγή
νέων προϊόντων.

-

Παράγοντες σχετικοί με τη βελτίωση των ήδη υπαρκτών προϊόντων
+ Γνώση για τις προθέσεις των ανταγωνιστών σχετικά με ανταγωνιστικά
προϊόντα.
* Γνώση για τις προτιμήσεις των καταναλωτών σχετικά με τη βελτίωση
των προϊόντων και της απόδοσης τους.
* Γνώση για τάσεις που πρόκειται να επικρατήσουν στην αγορά των
συγκεκριμένων προϊόντων συνολικά.
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-

Παράγοντες σχετικοί με το υπόλοιπο μίγμα μάρκετινγκ για νέα και υπαρκτά
προϊόντα
+ Πληροφορίες σχετικά με περιθώρια κέρδους, ποσοστά επί των τιμών και
όρους συναλλαγής που ισχύουν στο κανάλι διανομής και γνώση για τις
προτιμήσεις του καναλιού σχετικά με τις βέλτιστες τιμές για τα
παραπάνω μεγέθη.
* Γνώση των ενδιάμεσων για πιο αποδοτικά μέσα επικοινωνίας, οργάνωση
και εκπαίδευση πωλήσεων, παροχή τεχνικών πληροφοριών.
* Γνώση των ενδιάμεσων για πιο αποδοτικά σημεία πώλησης και
κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς και πώλησης.
* Γνώση για την τμηματοποίηση των καταναλωτών, τα υποτμήματα και τη
λειτουργία τους ανάλογα με τη γεωγραφική

περιοχή ή

άλλους

παράγοντες.
* Γνώση για την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρίας σε σχέση με τις
προτιμήσεις των καταναλωτών και των ενδιάμεσων του καναλιού.
* Γνώση για την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρίας σε σχέση με την
τοποθέτηση των ανταγωνιστικών προϊόντων.
* Γνώση για τις παραμέτρους που διέπουν τη λειτουργία πώλησης ενός
ενδιάμεσου και για τη θέση της εταιρίας σχετικά με αυτές τις
παραμέτρους (πχ ποια ράφια παρουσιάζουν περισσότερη κίνηση και σε
ποια ράφια είναι τοποθετημένα τα προϊόντα της εταιρίας).
* Γνώση για την αγοραστική δυναμική των καταναλωτών (customer
buying dynamics) που περιλαμβάνει τη συχνότητα και ένταση των
αγορών, τις αποκρίσεις σε ενέργειες προώθησης, τη συμπεριφορά όσον
αφορά

στην

αλλαγή

προμηθευτή

και

άλλους

παράγοντες

που

επηρεάζουν την καταναλωτική δυναμική.
* Γνώση για την αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με τα διάφορα
κανάλια διανομής και τους εναλλακτικούς ενδιάμεσους σε καθένα από
αυτά.

Ανακεφαλαιωτικά, η «αξία διανομής» μιας εταιρίας πηγάζει κυρίως από τις
σχέσεις γνώσης που έχει εδραιώσει με τους συνεργάτες της στο εκάστοτε κανάλι
διανομής. Κάθε συνεργάτης σε ένα κανάλι διανομής έχει επίσης σχέσεις με τους

58

καταναλωτές και άλλους χρήστες του καναλιού και μέσα από αυτές δυνητικά αποκτά
πολύτιμη γνώση για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των τελικών χρηστών, αλλά και
τις εξελίξεις του ανταγωνισμού στην αγορά. Όταν η γνώση του συνεργάτη για μια
εταιρία είναι τέτοια που να του δημιουργεί ευνοϊκή διάθεση προς αυτή και να τον
ωθεί να της παράσχει χρήσιμη γνώση, τότε η εταιρία μπορεί να αποκομίσει
σημαντικό πλεονέκτημα λόγω αύξησης της «αξίας διανομής» που απολαμβάνει. Έτσι,
προκειμένου μια εταιρία να εκμεταλευτεί άριστα τις ευκαιρίες της αγοράς, πρέπει να
αναγνωρίσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις σχέσεις γνώσης με τους
συνεργάτες της στα κανάλια διανομής και έτσι να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό
όφελος από τις σχέσεις γνώσης που οι συνεργάτες της έχουν με τους καταναλωτές και
τον ανταγωνισμό.
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Εισαγωγή
Μετά το λεπτομερή ορισμό των εννοιών της γνώσης και της διαχείρισης
γνώσης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, υπάρχουν καταγεγραμμένα τα
στοιχεία εκείνα που χρειάζονται προκειμένου να περιγράφει η ολοκληρωμένη
διαχείριση γνώσης μάρκετινγκ. Ενώ η συνήθης χρήση του όρου διαχείριση γνώσης
ως επιχειρηματική πρωτοβουλία αναφέρεται σε μια φιλοσοφία που αγκαλιάζει
καθολικά την επιχείρηση υποβοηθούμενη από πληροφοριακά συστήματα, στην
παρούσα ενότητα περιγράφεται μόνο η πλευρά της διαχείρισης γνώσης που αφορά το
μάρκετινγκ. Βεβαίως, οι περισσότερες απόπειρες εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης
γνώσης επεκτείνονται σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες καθώς ολόκληρη η
επιχείρηση είναι ένα σύστημα γνώσης. Ωστόσο, η αναλυτική περιγραφή των γενικών
προγραμμάτων είναι πέρα από τα όρια αυτής της εργασίας που εστιάζει το
ενδιαφέρον και το περιεχόμενο της στη σχέση της διαχείρισης γνώσης με το
μάρκετινγκ.

Το πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης γνώσης μάρκετινγκ
Για το σχηματισμό του γενικού πλαισίου της ολοκληρωμένης διαχείρισης
γνώσης μάρκετινγκ (Σχήμα 6) χρησιμοποιείται ως βάση το γενικό μοντέλο
διαχείρισης επιχειρησιακής γνώσης που περιγράφει την αλυσίδα αξίας γνώσης με
τέσσερα στάδια, τη δημιουργία, την αποθήκευση, το διαμοιρασμό και τέλος την
εφαρμογή της γνώσης. Το γενικό μοντέλο συνδυάζεται με την ολοκληρωμένη
κυκλική διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σε πληροφορία και της πληροφορίας
σε γνώση. Η απόδοση νοήματος στις πληροφορίες προκειμένου να προκόψει σχετική
και πολύτιμη γνώση μάρκετινγκ, γίνεται αφενός με τη λειτουργία της εξόρυξης
δεδομένων (data mining) που αναλύεται παρακάτω και αφετέρου με τη δημιουργία
γνώσης που αποτελεί το πρώτο στάδιο στο γενικό μοντέλο και περιγράφεται σε
προηγούμενη ενότητα. Οι πηγές δεδομένων και οι τομείς εφαρμογής για την
ολοκληρωμένη

διαχείριση

γνώσης

μάρκετινγκ

αντλούνται

επίσης

από

τις

προηγούμενες ενότητες.
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Σχήμα 6 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γνώσης Μάρκετινγκ (Alavi και Leidner 2001,
Shin et al. 2001, Βλαχοπούλου και Μάνθου 2001, Βλαχοπούλου 2003)
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Εισαγωγή δεδομένων στη διαχείριση γνώσης μάρκετινγκ
Τα δεδομένα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης μπορούν να προέρχονται από
πρωτογενή ή δευτερογενή έρευνα αγοράς, από τους πωλητές και τα σημεία πώλησης,
από τους πελάτες της εταιρίας μέσω επικοινωνίας εκτός πωλήσεων, από διάφορους
συνεργάτες της εταιρίας, από προμηθευτές της ή ακόμη και από ανταγωνιστές. Η
εισροή των δεδομένων άλλες φορές είναι αποτέλεσμα στοχευμένων ενεργειών της
εταιρίας και άλλοτε συμβαίνει αυτόματα ως απόρροια της λειτουργίας της εταιρίας.
Ως πηγή δεδομένων υπολογίζεται και η όποια ενημέρωση των εργαζομένων της
επιχείρησης από τις τελευταίες κλίμακες της ιεραρχίας μέχρι τα υψηλότερα
διοικητικά στελέχη. Τα στοιχεία που διατίθενται στην επιχείρηση από τους πελάτες,
τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της πιθανόν διακινούνται μέσα από θεσμικά
και τυποποιημένα κανάλια επικοινωνίας που έχουν εδραιωθεί για το συγκεκριμένο
σκοπό. Τα κανάλια αυτά δεν ανήκουν στο στενό πλαίσιο της διαχείρισης γνώσης
μάρκετινγκ αλλά μπορούν στην ιδεατή περίπτωση να ενοποιηθούν με το σύστημα
διαχείρισης γνώσης και έτσι να το καταστήσουν περισσότερο ολοκληρωμένο και
αποτελεσματικό.
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του συστήματος, ενσωματώνονται κάποια
στοιχεία από τη θεωρία της διευρυμένης επιχείρησης που αφορούν τη μερική
ενοποίηση της εταιρίας με τους συνεργάτες της και με την εφοδιαστική αλυσίδα μέσω
συστημάτων SCM και PRM (Partner Relationship Management). Παράλληλα, στην
ολοκληρωμένη διαχείριση γνώσης συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενες εφαρμογές ERP
(Enterprise Resource Planning) και CRM (Customer Relationship Management) για
τα δεδομένα των πελατών, των πωλήσεων ή άλλων ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών.
Συνδετικός κρίκος των παραπάνω συστημάτων και κύριος
διαδικασίας
πληροφορίες

μετατροπής
μάρκετινγκ,

των

απλών

είναι

το

ακατέργαστων
πληροφοριακό

μηχανισμός της

δεδομένων
σύστημα

σε

χρήσιμες

μάρκετινγκ

της

επιχείρησης.

Η ολοκλήρωση ERP, CRM και ΚΜ
Σύμφωνα με τον Day (Shoemaker 2001, σελ. 177), η ικανότητα συσχετισμού
με την αγορά που προσδίδει διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις σύγχρονες
επιχειρήσεις αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, 1)σχεσιακό προσανατολισμό,
2)ολοκληρωμένες και ευθυγραμμισμένες διαδικασίες και 3)βαθιά γνώση για τους
πελάτες. Κατά την Shoemaker τα τρία αυτά στοιχεία αντιστοιχούν σε τρεις πολύ
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επίκαιρες περιοχές της τεχνολογία επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων, τις
εφαρμογές CRM, ERP και ΚΜ.
To CRM εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για προσανατολισμό στις σχέσεις με
τους πελάτες καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν ένα πρόσωπο με
συνέπεια και συνοχή απέναντι στους πελάτες ανεξάρτητα από το κανάλι μέσα από το
οποίο αυτοί επιλέγουν να συνεργαστούν μαζί της. Από την άλλη πλευρά, οι
εφαρμογές ERP καταργούν τα ενδοεπιχειρησιακά σύνορα και διευκολύνουν την
κυκλοφορία της πληροφορίας και των δεδομένων σε ολόκληρη την επιχείρηση.
Παράλληλα με την ολοκλήρωση, το ERP αυτοματοποιεί τις διαδικασίες καθιστώντας
τες αποτελεσματικότερες.
Υπάρχουν δύο κύρια οφέλη για τους πελάτες ενός οργανισμού από την
εφαρμογή ενός συστήματος ERP. Πρώτον, αμέσως μόλις ένας πελάτης έρθει σε
επαφή με την εταιρία, μέσω του ERP διοχετεύονται στο σημείο επαφής πληροφορίες
όπως πλήρες ιστορικό πωλήσεων, προηγούμενες καταγεγραμμένες προτιμήσεις και
όποιο άλλο στοιχείο μπορεί να καταστήσει τη συναλλαγή πιο εξατομικευμένη και
πλήρη για το συγκεκριμένο πελάτη. Δεύτερον, η μείωση του κύκλου εκπλήρωσης των
παραγγελιών και η γενικότερη αύξηση της αποδοτικότητας, συντελούν στην
ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Αποτέλεσμα των δύο αυτών φαινομένων είναι η
μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη.
Παράλληλα, η εφαρμογή ERP ωφελεί σημαντικά τους συνεργάτες της
εταιρίας στα διάφορα κανάλια διανομής. Η ποιοτική βελτίωση των εσωτερικών
διαδικασιών μιας εταιρίας οδηγεί σε καλύτερη ροή της παραγωγής της και άρα σε
βελτιωμένες

συνθήκες

συνεργασίας

όσον

αφορά

σε

χρόνους

και ποιότητα

παράδοσης, στην άμεση πρόσβαση σε ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες και τέλος,
στην αυξημένη δυνατότητα ελέγχου προωθητικών ενεργειών και πρόβλεψης
(Shoemaker 2001, σελ. 183).
Οι εφαρμογές ERP και CRM έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης και
συνέργιας

όπως

για

παράδειγμα

στα

προϊόντα

της

εταιρίας

SAP

που

δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στο χώρο του ERP με την εφαρμογή R/3 και
διαθέτει επιπλέον συμβατό πρόγραμμα CRM με όνομα My SAP.
Οι αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες και η επεξεργασία των εσωτερικών
συναλλαγών παράγουν μεγάλη ποσότητα δεδομένων που πρέπει να ενσωματωθούν
σε βαθιά και χρήσιμη γνώση για τους πελάτες και για την αγορά. Ακόμη, οι πωλήσεις
και άλλες επαφές εργαζομένων με τους πελάτες παράγουν σιωπηρή γνώση που είναι
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διασκορπισμένη και δύσκολο να κωδικοποιηθεί. Η διαχείριση γνώσης (ΚΜ) είναι η
εφαρμογή μέσω της οποίας θα συλλεχθεί, θα αποθηκευθεί, θα διαμοιραστεί και
εντέλει θα δημιουργηθεί νέα γνώση για τους πελάτες και το μάρκετινγκ. Η συλλογή
δεδομένων από τα σημεία επαφής με τους πελάτες που παρέχει το CRM και η
δημιουργία δεδομένων του ERP από τις ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές αποτελούν
πρώτης

τάξης

πηγές

τροφοδότησης για

τα

συστήματα

διαχείρισης γνώσης

(Shoemaker 2001, σελ. 184).
Το μοντέλο της διευρυμένης επιχείρησης στην ολοκληρωμένη διαχείριση
γνώσης μάρκετινγκ
Η

ενοποίηση

του

μοντέλου

της

διευρυμένης

επιχείρησης

με

την

ολοκληρωμένη διαχείριση γνώσης μάρκετινγκ, συμφωνεί με την άποψη των Driver
και Louvieris (2002, σελ. 172) ότι καθώς οι Achrol και Kotler επεκτείνουν την έννοια
της βασισμένης στη γνώση δικτυακής οικονομίας του Drucker στο πεδίο του
μάρκετινγκ, το σύγχρονο μάρκετινγκ επεκτείνεται και πέρα από την επιχείρηση στη
διαχείριση

διεπιχειρησιακών σχέσεων

με πελάτες,

συμμάχους

διανομείς και

προμηθευτές. Επιχειρηματολογούν δε, ότι η μετάλλαξη του θεσμού της εταιρίας σε
ένα δίκτυο στενά συνεργαζόμενων επιχειρησιακών μονάδων διαφορετικών εταιριών,
οδηγεί ανάμεσα σε άλλα, στην εμφάνιση νέας γνώσης μάρκετινγκ που πρέπει να γίνει
αντικείμενο επεξεργασίας και συστηματικής διαχείρισης. Στη νέα οργανωσιακή δομή
που προτείνουν οι Driver και Louvieris ότι έχει να αντιμετωπίσει και να υπηρετήσει
το μάρκετινγκ στη νέα εποχή, ταιριάζει απόλυτα η εφαρμογή του μοντέλου της
διευρυμένης επιχείρησης καθώς «η ιδέα της διευρυμένης επιχείρησης καλύπτει
βιομηχανικές καταστάσεις όπου λειτουργικές οντότητες που ανήκουν σε ανεξάρτητες
επιχειρήσεις συνεργάζονται με σκοπό το σχεδίασμά, την παραγωγή ή το μάρκετινγκ
συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών» (Vallespir και Kleinhans 2001, σελ.479).
Ακόμη και αν οι δικτυακές επιχειρήσεις αποτελούν ένα μικρό μόνο
υποσύνολο των σύγχρονων οργανισμών, έχει ήδη υπογραμμιστεί η ανάγκη των
εταιριών για εξωστρέφεια και συνεργατική ολοκλήρωση στο ραγδαία μεταβαλλόμενο
και απαιτητικό περιβάλλον της βασισμένης στη γνώση οικονομίας. Έτσι, η θεωρία
της διευρυμένης επιχείρησης ενσωματώνεται στη διαχείριση γνώσης μάρκετινγκ
προκειμένου να προσφέρει την απαραίτητη πλατφόρμα επικοινωνίας της επιχείρησης
με το άμεσο εξωτερικό της περιβάλλον.
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«Μια διευρυμένη επιχείρηση αναφέρεται στη διαχείριση των δράσεων της
προς τους πελάτες, προμηθευτές και λοιπούς επιχειρησιακούς συνεργάτες με την
ανάπτυξη ενός δικτυακού συστήματος επικοινωνίας και πληροφόρησης βάσει
καινοτόμων εφαρμογών δικτυακών τεχνολογιών για τη διεύρυνση διαδικασιών μέσα
από μία πλήρη διαδρομή εφοδιαστικής αλυσίδας (Sherman 1999). Η βασική αρχή του
μοντέλου της διευρυμένης επιχείρησης είναι ότι εκτείνεται σε όλη την επιχειρησιακή
λειτουργία από τους τελικούς πελάτες της μέχρι τον κάθε προμηθευτή της»
(Βλαχοπούλου 2003, σελ.476). Το στοιχείο που καθιστά το μοντέλο της διευρυμένης
επιχείρησης χρήσιμο για το χτίσιμο της ολοκληρωμένης διαχείρισης γνώσης
μάρκετινγκ, είναι η ανάγκη για υποστήριξη μέσω τεχνολογίας πληροφοριακών
συστημάτων που ξεφεύγοντας από το χαρακτήρα προηγούμενων δεκαετιών θα είναι
ανοιχτά στο εξωτερικό της επιχείρησης περιβάλλον και προσαρμόσιμα στις εκάστοτε
ανάγκες πελατών και συνεργατών.
Η

διασύνδεση

της διευρυμένης

συνεργατών της, πραγματοποιείται με
διαχείρισης

επιχειρησιακών

πόρων

επιχείρησης

και των επιχειρησιακών

την αλληλεπίδραση

(ERP,)

με

συστήματα

των συστημάτων
διαχείρισης

της

εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)
(Βλαχοπούλου και Μάνθου 2001 β, IBM NUMA-Q 2000; Βλαχοπούλου 2003,
σελ.477). Παράλληλα το προτεινόμενο μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης γνώσης
συμπεριλαμβάνει δυνητικά και συστήματα διαχείρισης σχέσεων συνεργατών (PRM)
(Βλαχοπούλου 2003 β) τα οποία αφενός τροφοδοτούν με δεδομένα ή επεξεργασμένες
πληροφορίες το σύστημα διαχείρισης γνώσης και αφετέρου εξασφαλίζουν την
καλύτερη εξυπηρέτηση του σχεσιακού προσανατολισμού της εταιρίας όσον αφορά
τους συνεργάτες της.
Μερικά από τα οφέλη της εφαρμογής του μοντέλου της διευρυμένης
επιχείρησης και τα οποία είναι σε θέση να αξιοποιήσει η ολοκληρωμένη διαχείριση
γνώσης μάρκετινγκ είναι (Βλαχοπούλου και Μάνθου 2001; Βλαχοπούλου 2003,
σελ.483):
•

Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες που καθιστούν την
επιχείρηση ικανή να λάβει υπόψη της και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των
πελατών της.

•

Εγκαθίδρυση ενός κοινού τρόπου πρόσβασης από προμηθευτές και πελάτες.
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•

Ουσιαστική

μείωση

του

κόστους

επικοινωνίας

με

επιχειρησιακούς

συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές.
•

Εύκολη διάχυση των πληροφοριών στους επιχειρησιακούς συνεργάτες.

•

Καλύτερη συνεργασία επιχειρησιακών συνεργατών πάνω σε λύσεις/προϊόντα
για την αγορά.

Γενικότερα, στα πλαίσια της διευρυμένης επιχείρησης, η ολοκλήρωση της
πληροφοριακής τεχνολογίας έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της συλλογής και
διαχείρισης πληροφοριών του περιβάλλοντος και τη στενότερη συνέργια μεταξύ των
επιχειρησιακών συνεργατών. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία αποτελούν κύρια ζητούμενα
σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης γνώσης τόσο στο μάρκετινγκ όσο και γενικότερα.
Ενώ η έρευνα όσον αφορά την τεχνολογία για εφαρμογές του μοντέλου της
διευρυμένης επιχείρησης έχει κάνει άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια, δε φαίνεται
να επικρατεί κάποια συγκεκριμένη φόρμουλα που να είναι σε θέση να αναπαράγει
επαναλαμβανόμενα επιτυχημένες λύσεις (Lillehagen και Karlsen 2001, σελ.165). Τα
περισσότερα προγράμματα εφαρμογής ακολουθούν μια παραδοσιακή προσέγγιση που
περιλαμβάνει την αρχική ανάπτυξη ενός στατικού συστήματος υποδομής και κατόπιν
την επιλογή και ολοκλήρωση εναλλακτικών μερών πληροφοριακών συστημάτων που
ταιριάζουν στο σύστημα-υποδομή. Σε αυτή την προσέγγιση, η γνώση της επιχείρησης
συλλέγεται και αναπαρίσταται στο σύστημα χωρίς όμως να είναι άμεσα συνδεδεμένη
και να επηρεάζει την εργασία των εφαρμογών του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο
δεν εξαντλούνται τα όρια δύναμης και ευελιξίας που μπορεί να προσφέρει το μοντέλο
της διευρυμένης επιχείρησης και η ηλεκτρονική διεπιχειρησιακή συνεργασία. Στην
ιδεατή κατάσταση πρέπει κατά το σχεδιασμό και το αρχικό στήσιμο του συστήματος
να λαμβάνονται υπόψη τα έμφυτα χαρακτηριστικά της γνώσης όπως είναι η
διαχρονική δυναμικότητα της, η εξάρτηση της από το πλαίσιο και το υποκείμενο
χρήσης ή ο βαθμός σιωπηρότητας. Οι λειτουργίες διαχείρισης γνώσης πρέπει να
ενσωματώνονται στο σύστημα από την αρχή έτσι ώστε να συμβαίνουν αυτόματα
κάθε φορά που εκτελείται μια δραστηριότητα ή διαδικασία αξίας (Lillehagen και
Karlsen 2001, σελ.169).
Παρόμοιο ρόλο με τη διευρυμένη επιχείρηση μπορεί να διαδραματίσει η
«εικονική επιχείρηση» (virtual enterprise) που ως οργανωσιακό σχήμα συνεργασίας
αφορά περισσότερο προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας ή γενικά αγορές και
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επιχειρησιακά περιβάλλοντα με υψηλό βαθμό μεταβλητότητας. Μια εικονική
επιχείρηση είναι η συνεργασία επιχειρήσεων με ανεξάρτητη λειτουργία με σκοπό το
σχεδίασμά, την κατασκευή και την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις συνεργάζονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
«εικονικού» σχήματος αλλά μπορεί κάλλιστα να είναι ανταγωνιστές σε διαφορετικά
προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι «εικονικές επιχειρήσεις» πραγματοποιούν τις συνεργατικές
λειτουργίες τους μέσα από συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) και
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) (Fiirst και Schmidt 2001, σελ.528).
Ακόμη και αν το επιχειρησιακό περιβάλλον λειτουργίας μιας επιχείρησης δεν
προσφέρεται για εφαρμογή του μοντέλου της διευρυμένης ή της εικονικής
επιχείρησης, το πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης γνώσης προσφέρει τις
δυνατότητες και το υπόβαθρο για τέτοιου είδους συνεργασίες. Όποια συστήματα
ολοκλήρωσης και αν επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια εταιρία είτε μεμονωμένα είτε σε
ολοκληρωμένη πλατφόρμα, η ολοκληρωμένη διαχείριση γνώσης μπορεί να τα
ενσωματώσει και να επωφεληθεί σημαντικά από αυτά, ενώ μπορεί αντίστοιχα και να
συμβάλει ενεργά στις συνεργασίες με την προσφορά πολύτιμης γνώσης.
Το πληροφοριακό σύστημα μάρκετινγκ
Το σχήμα
μάρκετινγκ

6 που απεικονίζει την ολοκληρωμένη

περιγράφει

περισσότερο

μια

νοητική

διαχείριση γνώσης

συνδεσμολογία

παρά

την

πραγματική αρχιτεκτονική του συστήματος. Το πληροφοριακό σύστημα μάρκετινγκ
βρίσκεται σε κάθε κανάλι διακίνησης πληροφορίας και όχι μόνο μεταξύ δεδομένων
και πληροφοριών. Ο λόγος για τον οποίο η σχηματική αναπαράσταση έχει τη
συγκεκριμένη μορφή είναι η κατανόηση της ένωσης του πληροφοριακού συστήματος
μάρκετινγκ με την οργανωσιακή έννοια της διαχείρισης γνώσης και με την
επιστημολογική αντίληψη για τη μετατροπή των ακατέργαστων δεδομένων της
αγοράς σε χρήσιμες πληροφορίες και ύστατα σε γνώση. Το πληροφοριακό σύστημα
μάρκετινγκ βρίσκεται σε κάθε σημείο του σχήματος και ουσιαστικά είναι η
τεχνολογική πλατφόρμα πληροφοριακών και άλλων συστημάτων που φιλοξενεί και
δίνει σάρκα και οστά στην ολοκληρωμένη διαχείριση γνώσης μάρκετινγκ.
Ο

σκοπός

ανάπτυξης

και

εφαρμογής

των

πρώτων

πληροφοριακών

συστημάτων μάρκετινγκ ήταν η συλλογή, ταξινόμηση, ανάλυση, αξιολόγηση και
διανομή σχετικών, επίκαιρων και έγκυρων πληροφοριών στους λαμβάνοντες
αποφάσεις μάρκετινγκ προκειμένου να βελτιωθεί ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και ο
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έλεγχος των προγραμμάτων μάρκετινγκ. Μάλιστα όπως φάνηκε στην πορεία δεν
υπήρξε ούτε υπάρχει συγκεκριμένος τύπος πληροφοριακού συστήματος μάρκετινγκ
που να εξυπηρετεί όλες τις επιχειρήσεις λόγω των μοναδικών απαιτήσεων για
πληροφορίες που έχει η κάθε περίπτωση (Talvinen 1995, σελ.10). Στο σύγχρονο
τρόπο σκέψης του μάρκετινγκ, τα πληροφοριακά συστήματα μάρκετινγκ δεν
περιορίζονται στη διοικητική κλίμακα αλλά περιλαμβάνουν επίσης λειτουργικά
συστήματα για τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ που εμπλέκονται ακόμη και σε
καθημερινές δραστηριότητες όπως το direct mail, το telemarketing και η διοίκηση
πωλήσεων.
Αναλυτικά υπάρχουν διάφορα είδη πληροφοριακών συστημάτων μάρκετινγκ
ανάλογα με το αντικείμενο που καλούνται να διαχειριστούν και το είδος και την
ποσότητα των πληροφοριών (Talvinen 1995, σελ.18).
> Τα συστήματα ευφυΐας μάρκετινγκ έχουν ως σκοπό την αναγνώριση
προβλημάτων, αλλαγών και ευκαιριών στην αγορά και ως τέτοια κυρίως
συλλέγουν πληροφορίες και παρακολουθούν το εξωτερικό περιβάλλον της
επιχείρησης.
> Τα συστήματα έρευνας μάρκετινγκ συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με
προκαθορισμένα προβλήματα μάρκετινγκ που αντιμετωπίζει η επιχείρηση
(έρευνες αγοράς, μελέτες αποτελεσματικότητας διαφήμισης, καθορισμός
χρονοδιαγράμματος εισαγωγής νέου προϊόντος κλπ).
> Τα συστήματα στήριξης αποφάσεων μάρκετινγκ επεξεργάζονται όλα τα
διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το μάρκετινγκ και τα συνδυάζουν με υψηλές
ικανότητες στατιστικής και μοντελοποίησης. Προβάλουν τα αποτελέσματα
τους στους χρήστες με κατάλληλα σχεδιασμένο τρόπο ώστε να συμβάλουν
στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ.
> Τα

συστήματα

σχεδιασμού

μάρκετινγκ διαχειρίζονται ολόκληρη

τη

διαδικασία σχεδιασμού από την ανάλυση ευκαιριών μάρκετινγκ μέχρι τον
προγραμματισμό των τακτικών μάρκετινγκ.
> Τα συστήματα ελέγχου μάρκετινγκ παρακολουθούν και αξιολογούν την
απόδοση και αποτελεσματικότητα των εργαζομένων και των δραστηριοτήτων
μάρκετινγκ με βάση σύγκρισης το σχεδίασμά.
> Τα συστήματα αναφοράς μάρκετινγκ συντάσσουν και προωθούν αναφορές
για

επαφές

πωλήσεων,

έξοδα,

παραγγελίες,

προβλέψεις

πωλήσεων,

καταστάσεις λογαριασμών κλπ.
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> Τα έμπειρα συστήματα μάρκετινγκ ενσωματώνουν τη γνώση ενός ή
περισσοτέρων ειδικών του μάρκετινγκ, διαθέτουν τη γνώση αυτή σε μη
ειδικούς με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων
(Βλαχοπούλου 2003, Cavusgil και Evirgen 1997).
> Τέλος,

τα

υποστήριξη

λειτουργικά
πωλήσεων

πληροφοριακά
και

μάρκετινγκ

συστήματα
ασχολούνται

μάρκετινγκ
με

τη

για

συλλογή

δεδομένων και πληροφοριών, το συντονισμό δραστηριοτήτων πωλήσεων, την
ενημέρωση αρχείων πελατών και λογαριασμών, το τηλεμάρκετινγκ, το direct
mail κλπ.

Η παραδοσιακή προσέγγιση των πληροφοριακών συστημάτων μάρκετινγκ
βασίζεται

στην

καθιερωμένη

γραφειοκρατική,

λειτουργική

και

ιεραρχική

οργανωσιακή δομή. Αυτού του είδους η αντίληψη όμως δημιουργεί απομονωμένες
διαδικασίες και κατ’επέκταση πλατφόρμες πληροφοριακών συστημάτων που ναι μεν
βελτιστοποιούν την ατομική λειτουργία τους αλλά δε συνδέονται μεταξύ τους για να
βελτιστοποιήσουν το συνολικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Παλαιότερα ίσχυε η
πεποίθηση ότι η επίτευξη μέγιστης αποδοτικότητας σε μεμονωμένες δραστηριότητες
θα βελτίωνε τη συνολική διαδικασία. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτα ορθό καθώς η
αύξηση της αποδοτικότητας των μερών μπορεί να μη συμβαδίζει με τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας ολόκληρης της διαδικασίας. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, το
πληροφοριακό σύστημα μάρκετινγκ πρέπει να είναι η ολοκλήρωση των επιμέρους
συστημάτων προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ
(Talvinen 1995, σελ.15). Με την έννοια ολοκλήρωση ορίζεται η εξασφαλισμένη
δυνατότητα ξεχωριστών μερών ενός συστήματος να συνεργάζονται αποτελεσματικά.
Η έννοια της ολοκλήρωσης δεν αναφέρεται μόνο στο εσωτερικό της
λειτουργίας του μάρκετινγκ που ούτως ή άλλως τείνει να αφορά ολόκληρη την
επιχείρηση, αλλά και στα υπόλοιπα μέρη πληροφοριακών συστημάτων που
χρησιμοποιούνται στον ίδιο οργανισμό. Έτσι το πληροφοριακό σύστημα μάρκετινγκ
πρέπει να συνεργάζεται αφενός με άλλα συστήματα που έχουν σχέση με το
αντικείμενο του μάρκετινγκ αλλά δεν υπάγονται ξεκάθαρα σε αυτό όπως είναι τα
πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS), τα εκτός μάρκετινγκ συστήματα
στήριξης αποφάσεων (DSS), τα πληροφοριακά συστήματα ανώτατης διοίκησης
(EIS),

τα

συστήματα

επεξεργασίας

συναλλαγών

(TPS)

και

αφετέρου

με
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πληροφοριακά

συστήματα

άλλων

τμημάτων

ή

λειτουργιών

όπως

η

χρηματοοικονομική διοίκηση και η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
Το εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα μάρκετινγκ
Η τεχνολογική και εννοιολογική πρόοδος των πληροφοριακών συστημάτων
έχει επιτρέψει την εστίαση σε λειτουργίες των επιχειρήσεων όπως η παραγωγή ιδεών
ή η

διαμόρφωση

στρατηγικών, που πρωτύτερα θεωρούνταν υπερβολικά μη

δομημένες ή δημιουργικές για να είναι συμβατές με την εφαρμογή πληροφοριακών
συστημάτων. Οι εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας έφεραν στο προσκήνιο το
«μπροστινό» μέτωπο (front office) της επιχείρησης με τις εφαρμογές CRM που
αφορούν τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση πελατών, το μοντέλο της
διευρυμένης επιχείρησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ολοκλήρωση του
«πίσω» μετώπου (back office) με τα συστήματα ERP (Daniel et al. 2003, σελ.821). Η
ολοκλήρωση αφορά και το CRM που πλέον καταλαμβάνει ενιαία το πεδίο που
άλλοτε διαχειριζόταν

ξεχωριστά

τα συστήματα αυτοματοποίησης πωλήσεων,

τηλεμάρκετινγκ, ανάλυσης και σχεδιασμού μάρκετινγκ κλπ.
Ενώ η ολοκλήρωση αποτελεί τη σύγχρονη επιταγή για το πληροφοριακό
σύστημα μάρκετινγκ, τόσο για το CRM που από τη φύση του είναι ολοκληρωμένο
όσο και για τις υπόλοιπες εφαρμογές, οι επιχειρήσεις και τα στελέχη μάρκετινγκ
κινδυνεύουν να παρασυρθούν και να εγκλωβιστούν από τις διαθέσιμες επιλογές που
τους παρέχουν οι παραγωγοί και προμηθευτές των πληροφοριακών συστημάτων.
Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν πλήρεις και αξιόπιστοι χάρτες περιεχομένου και
απαιτήσεων της λειτουργίας του μάρκετινγκ. Η παρούσα εργασία λαμβάνει υπόψη
της αυτόν τον αναγνωρισμένο κίνδυνο καθώς βασίζει το μοντέλο της ολοκληρωμένης
διαχείρισης γνώσης μάρκετινγκ σε μια αρκετά πλήρη καταγραφή της γνώσης
μάρκετινγκ που επιβάλει η σύγχρονη πραγματικότητα να γίνεται αντικείμενο
διαχείρισης από τις επιχειρήσεις. Ο ενδεδειγμένος τρόπος σχεδιασμού και εφαρμογής
ενός πληροφοριακού συστήματος μάρκετινγκ προϋποθέτει τη χαρτογράφηση των
διαδικασιών μάρκετινγκ που εκτελούνται, πάνω στην οποία μπορεί κατόπιν να
σχεδιαστεί η υποστήριξη της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων (Daniel
et al. 2003, σελ.823).
Η αξία των πελατειακών σχέσεων για τις επιχειρήσεις οδηγεί στην ανάγκη για
ενιαία και πλήρη εικόνα του πελάτη στα πληροφοριακά της συστήματα έτσι ώστε να
υπάρχει συντονισμός και συνοχή σε κάθε επαφή μαζί του. Προκειμένου να επιτευχθεί
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αυτό, το σύστημα πρέπει να διαχειρίζεται τα δεδομένα του πελάτη ανεξάρτητα από τη
λειτουργία που εκτελείται. Για παράδειγμα, οι πελάτες που καταχωρούν τα στοιχεία
τους σε μια ιστοσελίδα δεν επιθυμούν να ρωτηθούν για τα ίδια στοιχεία και
τηλεφωνικώς. Συνεπώς κάθε λειτουργία πρέπει να συνδέεται τελικά με ένα κοινό
αρχείο δεδομένων ώστε να υπάρχει συνολική ενημέρωση σε αυτό. Εκτός από την
ανεξαρτησία λειτουργίας και καταχώρησης δεδομένων, η ανάγκη για ευελιξία,
ταχύτητα και συντονισμό επιτάσσει και την ανεξαρτησία μεταξύ λειτουργίας και
καναλιού διανομής. Για παράδειγμα οι παραγγελίες από το διαδίκτυο, το τηλέφωνο ή
κάποιον πωλητή μπορούν να καταλήγουν σε ένα κοινό σύστημα παραγγελιών και όχι
σε τρία ξεχωριστά. Έτσι ανεξαρτητοποιούνται η διοίκηση του καναλιού και η
διοίκηση της λειτουργίας.
Ένα άλλο σημείο που τείνει και πρέπει να διαφοροποιηθεί στα πληροφοριακά
συστήματα

μάρκετινγκ,

είναι

η

τάση

πολλών

εταιριών

να

χρησιμοποιούν

περισσότερο «τακτικά» συστήματα που βοηθούν στην προώθηση και τις πωλήσεις
των ήδη υπαρκτών προϊόντων παρά «στρατηγικά» συστήματα που θα συμβάλουν
στην

αναγνώριση

νέων

αγορών

ή

προϊόντων.

Τα

συστήματα

που

θα

βελτιστοποιήσουν το σχεδίασμά και τη στρατηγική των εταιριών έχουν περισσότερες
πιθανότητες να αυξήσουν όχι μόνο την επιμέρους αποδοτικότητα αλλά τη συνολική
αποτελεσματικότητα του οργανισμού.
Παρόμοια αδιαφορία επιδεικνύεται και για εφαρμογές που ασχολούνται με
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αξίας που παραδίδεται στον πελάτη. Η
συνήθης πρακτική είναι να ελέγχονται τα αποτελέσματα των ενεργειών μάρκετινγκ
μέσω του ύψους των πωλήσεων ή των εσόδων. Με αυτόν τον τρόπο όμως, απλώς
διαπιστώνεται κάποια στιγμή η πτώση χωρίς να διαφαίνεται το γιατί και το πότε
ξεκίνησε η κάθοδος της προσφοράς αξίας της επιχείρησης.
Η ταύτιση της προσφοράς αξίας της επιχείρησης με τις απαιτήσεις των
πελατών προϋποθέτει τη σχετική γνώση από πλευράς της επιχείρησης που προκύπτει
από σωστές πληροφορίες και ακριβή δεδομένα. Η εμμονή μιας επιχείρησης να
βασίζεται αποκλειστικά στα εσωτερικά δικά της δεδομένα για τους πελάτες μπορεί να
οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, εύκολα τα στοιχεία μιας
βάσης δεδομένων πελατών μπορούν σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνουν μη
αντιπροσωπευτικά της συνολικής αγοράς και έτσι να οδηγούν σε μη βέλτιστες
αποφάσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εταιρίες πρέπει να φροντίζουν για πλήρεις
και διαρκώς ενημερωμένες βάσεις δεδομένων είτε μέσω απόκτησης στοιχείων από
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τρίτους, είτε μέσω συστηματικής συλλογής συμπληρωματικών στοιχείων για
υπαρκτούς και πιθανούς πελάτες από τις ίδιες (Daniel et al. 2003, σελ.842).
Ολοκλήρωση, αλλά με ποια γλώσσα;
Η ολοκληρωμένη διαχείριση γνώσης μάρκετινγκ προϋποθέτει την αρμονική
συνεργασία πολλών διαφορετικών τμημάτων και ατόμων. Είναι απαραίτητο για την
επιχείρηση που στοχεύει να ολοκληρώσει κάποιες διαδικασίες στο εσωτερικό της
ενσωματώνοντας άμεσα και βασικά στοιχεία ανταλλαγής πληροφορίας με το
εξωτερικό περιβάλλον, να λάβει υπόψη της την ανάγκη για ύπαρξη ενιαίας και
κατανοητής γλώσσας, σχηματικής απεικόνισης και σύνταξης (Driver και Louvieris
2002, σελ.173). Η ολοκληρωμένη επικοινωνία πληροφορίας και γνώσης μέσα και έξω
από την επιχείρηση δυσχεραίνεται αν δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε
πληροφορίες σε όλο το επιχειρησιακό εύρος και τρόποι αναπαράστασης και
συνδυασμού των πληροφοριών που να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του επίδοξου
χρήστη. Η έλλειψη κοινής γλώσσας και πλαισίου αναφοράς ανάμεσα στους
εργαζομένους είναι μια κύρια αιτία αποτυχίας πρωτοβουλιών διαχείρισης γνώσης
καθώς η γλώσσα είναι ένα κεντρικό ζήτημα στην αφομοίωση και αξιοποίηση της
γνώσης, ιδιαίτερα της σιωπηρής. Η πρόκληση συνίσταται στο να παρουσιαστούν οι
πολύ διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες και σχέσεις με μια περιεκτική αλλά
κατανοητή σε όλους γλώσσα. Ακόμη και για γνώση φανερή που κωδικοποιείται και
εκφράζεται

σχετικά

εύκολα,

είναι

απαραίτητο

να

υπάρχουν

κάποιοι

προσυμφωνημένοι κώδικες που θα καθιστούν κατανοητές εξειδικευμένες ορολογίες
και τεχνικές λεπτομέρειες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η φυσική διαφοροποίηση της
γλώσσας που χρησιμοποιείται σε κάθε ειδικότητα και τμήμα της επιχείρησης σίγουρα
επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις συνεργάτες. Τα προβλήματα που πιθανόν να
ανακύψουν από διαφορετικές ονομασίες ίδιων αντικειμένων επιτάσσουν την εύρεση
κοινού κώδικα συνεννόησης και επικοινωνίας.
Παράλληλα, «το περιεχόμενο, τα ενδιαφέροντα και οι συνθήκες λειτουργίας
του μάρκετινγκ είναι πλέον διαπολιτισμικά, διαλειτουργικά, διατμηματικά και
πελατοκεντρικά (Deshpande 1998)», καθιστώντας την ορολογία του μάρκετινγκ
ενδεδειγμένη για το ρόλο της ενιαίας, κοινά κατανοητής γλώσσας της επιχείρησης.
Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες λειτουργίες που εκτελεί κάθε επιχείρηση, είναι κατά
βάση μια οντότητα μάρκετινγκ. Συνεπώς το λεξιλόγιο του μάρκετινγκ είναι
κατάλληλο για να περιγράφει αφενός ολόκληρη την επιχείρηση ως σύστημα με
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υποσυστήματα και αφετέρου το ευρύτερο περιβάλλον που επηρεάζει τη λειτουργία
της (Driver και Louvieris 2002, σελ. 185).
Η χρήση του μάρκετινγκ ως κοινή επιχειρησιακή γλώσσα δε σημαίνει ότι θα
επιβληθεί εξαναγκαστικά
ανταποκρίνεται.

Τέτοιου

ορολογία μάρκετινγκ σε περιοχές όπου
είδους

περιοχές

μπορούν

να

αυτή

δεν

οριοθετηθούν

ως

υποσυστήματα στο γενικό σύστημα μάρκετινγκ και να απολαμβάνουν ειδικές
συνθήκες επικοινωνίας με τρόπο που δε θα διαταράσσει την κατανόηση στο υπόλοιπο
σύστημα. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του μάρκετινγκ ως κοινή γλώσσα
αναφέρεται σε προγράμματα καθολικής επιχειρησιακής ολοκλήρωσης και όχι τόσο
στην ολοκληρωμένη διαχείριση γνώσης μάρκετινγκ που αυτονόητα χρησιμοποιεί
ορολογία από το συγκεκριμένο χώρο. Βεβαίως η αναγκαιότητα ύπαρξης ενιαίου και
κατανοητού κώδικα επικοινωνίας ισχύει για κάθε εγχείρημα ολοκλήρωσης και
διαχείρισης γνώσης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (data
mining)
Μία πολύ βασική πηγή δημιουργίας νέας γνώσης στα προγράμματα
διαχείρισης γνώσης που βασίζονται και στην τεχνολογία, είναι η διαδικασία
ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων (KDD) με χρήση τεχνικών εξόρυξης
δεδομένων (Shaw et al. 2001). Με τον όρο «εξόρυξη δεδομένων» εννοούμε την
αυτοματοποιημένη ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων με σκοπό την αναγνώριση
πληροφοριών άγνωστων προτύπων και τάσεων στα δεδομένα, οι οποίες θα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για έγκυρες προβλέψεις (Samli et al. 2002, σελ.219). Η
διαδικασία αυτή

με

την ευρύτερη

έννοια της περιλαμβάνει τις ακόλουθες

δραστηριότητες (Peacock 1998):
-

Απόκτηση δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.

-

«Μετάφραση, καθάρισμα» και κατάλληλη μορφοποίηση των δεδομένων.

-

Ανάλυση, επαλήθευση και απόδοση νοήματος στα δεδομένα.

-

Δημιουργία βάσεων δεδομένων.

-

Σχεδιασμός, εφαρμογή και χρήση συστημάτων στήριξης αποφάσεων και
συστημάτων κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της εξόρυξης δεδομένων
στους λαμβάνοντες αποφάσεις και στο σχετικό προσωπικό.

-

Επαναδιαμόρφωση των σχηματισμένων μοντέλων και συντήρηση των
συστημάτων παράδοσης αποτελεσμάτων.
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Το καθοριστικό σημείο στο οποίο η εξόρυξη δεδομένων διαφέρει από άλλες
παραδοσιακές μορφές τεχνολογίας ή ανάλυσης είναι το γεγονός ότι οι δυνατότητες
της δεν περιορίζονται στην επαλήθευση γνωστών και προδιαμορφωμένων υποθέσεων
αλλά επεκτείνονται στην «τυφλή» διερεύνηση των δεδομένων με σκοπό και
αποτέλεσμα την εύρεση νέων και ως τότε άγνωστων τελείως στοιχείων και
συσχετισμών. Οι νέες πληροφορίες που προκύπτουν μπορούν να ενσωματωθούν στην
επιχείρηση και να αναδιαμορφώσουν την ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική
μάρκετινγκ,

συνιστώντας

συμπεριλαμβάνεται

έτσι

στις

νέα

γνώση.

μετέπειτα

Παράλληλα,

διεργασίες

της

η

νέα

εξόρυξης

γνώση

δεδομένων

πραγματώνοντας την ανατροφοδοτούμενη σπειροειδή εξέλιξη της γνώσης που έχουμε
δει σε προηγούμενη ενότητα.
Ιστορική εξέλιξη της εξόρυξης δεδομένων
Η εξόρυξη δεδομένων δεν είναι μια εντελώς νέα έννοια. Έχει τις ρίζες της στη
δεκαετία του 1970 και στη μεθοδολογία του John Tuckey που ο ίδιος ονόμαζε
«διερευνητική

ανάλυση

δεδομένων»

(Exploratory

Data

Analysis).

Η

EDA

χρησιμοποιείται ακόμη αλλά η ραγδαία μεγέθυνση της ποσότητας των διαθέσιμων
δεδομένων την καθιστά πλέον μη αποτελεσματική για πολλές από τις λειτουργίες που
εκπλήρωνε παλιότερα. Ακόμη και μέθοδοι δειγματοληψίας που περιορίζουν την
επεξεργασία σε δείγμα μόνο του πληθυσμού, αδυνατούν πια να χειριστούν τις
πραγματικά τεράστιες ποσότητες

δεδομένων που

εισρέουν

καθημερινά

στις

σύγχρονες επιχειρήσεις. Έτσι οι αναλυτές καταφεύγουν ολοένα και περισσότερο σε
τεχνικές

εξόρυξης

δεδομένων

που

με

τη

βοήθεια

της

τεχνολογίας

των

πληροφοριακών συστημάτων είναι σε θέση να επεξεργάζονται ολόκληρο τον
πληθυσμό των δεδομένων (Peacock 1998).
Η εξόρυξη δεδομένων είναι ένα πεδίο - αμάλγαμα με στοιχεία από διάφορες
γνωστικές περιοχές όπως η στατιστική, η οπτικοποίηση δεδομένων, η τεχνητή
νοημοσύνη και η τεχνολογία πληροφοριακών συστημάτων. Ανάλογα με το είδος των
δεδομένων που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, η εξόρυξη δεδομένων μπορεί να
ενσωματώσει γνώσεις και τεχνικές από τα οικονομικά, τις διοικητικές επιστήμες, την
ψυχολογία,

τη

βιοπληροφορική,

την

τεχνολογία

διαδικτύου,

τα

γραφικά

ηλεκτρονικών υπολογιστών, την ανάλυση εικόνας, την επεξεργασία σήματος, την
αναγνώριση προτύπων και άλλες περιοχές της πληροφορικής. Ένα πολύ κρίσιμο
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σημείο που διαφοροποιεί την εξόρυξη δεδομένων από τη συμβατική στατιστική
ανάλυση είναι οι ιδιότητες των μοντέλων που παράγει και χρησιμοποιεί. Από τη
στιγμή που θα προκόψει ένα μοντέλο στην εξόρυξη δεδομένων, ο χρήστης μπορεί να
φορτώνει τα δεδομένα και να εξετάζει το μοντέλο από διάφορες οπτικές γωνίες και
διαστάσεις ανάλογα με τις παραμέτρους που επιθυμεί κάθε φορά. Αντίθετα, τα
μοντέλα των στατιστικών πακέτων δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και απαιτούν από
το χρήστη ολικό αναπροσδιορισμό για κάθε διαφορετική οπτική γωνία (Hanna 2004,
σελ.33). Ακόμη, η εξόρυξη δεδομένων διαφέρει από τις παραδοσιακές στατιστικές
μεθόδους ως προς το ότι χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι τον
άνθρωπο αναλυτή προκειμένου να αναγνωρίσει τους «κρυφούς» κανόνες που διέπουν
τα δεδομένα (Samli et al. 2002, σελ.219).
Πέρα από την αύξηση της ποσότητας των δεδομένων, υπάρχουν μια σειρά
άλλων παραγόντων που οδήγησαν στην εμφάνιση και εδραίωση των τεχνικών
εξόρυξης δεδομένων στην επιχειρησιακή ανάλυση και ειδικότερα στο μάρκετινγκ
(Peacock 1998).
❖ Η τεχνολογική πρόοδος στην αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων
οδήγησε σε μείωση του κόστους συλλογής και αποθήκευσης των δεδομένων
που προέρχονται από επαφές με τους πελάτες.
❖ Η μείωση του κόστους επικοινωνίας ηλεκτρονικής μορφής με εσωτερικά ή
εξωτερικά δίκτυα και το διαδίκτυο, διευκολύνει την πρόσβαση σε δεδομένα
για κάθε ενδιαφερόμενο.
❖ Η εξέλιξη των μεθόδων ανάλυσης επέτρεψε στους αναλυτές να μεταφέρουν
σημαντικό μέρος του έργου της ανακάλυψης γνώσης στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές.
❖ Η ανάπτυξη συστημάτων data warehouses, data marts, client/server platforms
και φιλικών προς το χρήστη επιφανειών εργασίας, καθιστούν δυνατή τη
χρήση της εξόρυξης δεδομένων ως εργαλείο επιχειρηματικής πρακτικής.
❖ Ο

υπερανταγωνισμός

των

επιχειρήσεων

επιτάσσει

τα

αποτελέσματα

αναλύσεων να προκύπτουν γρηγορότερα από ποτέ.
❖ Η συμπίεση των ιεραρχικών επιπέδων στις επιχειρήσεις είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση των θέσεων αναλυτών μάρκετινγκ και την ανάγκη για αναλύσεις
από περιορισμένο προσωπικό.
❖ Η έκρηξη άρθρων και βιβλίων σχετικών με τις πελατειακές σχέσεις συνέβαλε
δραστικά στην συνειδητοποίηση από πλευράς στελεχών μάρκετινγκ της
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σπουδαιότητας των βάσεων δεδομένων και της πρόσβασης σε πληροφορίες
για τους πελάτες.

Οι επιμέρους λειτουργίες της εξόρυξης δεδομένων
Ανάλογα με το σκοπό της ανάλυσης και το είδος της στοχευμένης γνώσης, η
εξόρυξη δεδομένων μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε πέντε γενικές εργασίες (Shaw et
al. 2001, Peacock 1998, Βλαχοπούλου 2003, Hanna 2004, Samli et al. 2002).
Εξαρτώμενη ανάλυση (dependency analysis) ή ανάλυση σύνδεσης (link analysis)
Πρόκειται για ένα σύνολο τεχνικών που έχουν ως στόχο την αναγνώριση σύνδεσης
μεταξύ συνόλων αντικειμένων μέσα σε ορισμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Η σύνδεση
μπορεί να αφορά, είτε προϊόντα είτε πρότυπα αγοραστικής συμπεριφοράς και
παρουσιάζει ιδιαίτερη χρησιμότητα στο σχεδίασμά προωθητικής πολιτικής. Στην
εξαρτώμενη ανάλυση ανήκει η δημοφιλής «ανάλυση καλαθιού αγοράς» (market
basket analysis) η οποία συνδέει και συσχετίζει διάφορα προϊόντα που έχει ήδη
αγοράσει κάποιος προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα για προϊόντα τα οποία έχουν
αυξημένες πιθανότητες αγοράς μετά από προώθηση.
Αναγνώριση τάξης (class identification or classification)
Η αναγνώριση τάξης ομαδοποιεί αντικείμενα με βάση κάποιες ιδιότητες τους. Η
ομαδοποίηση μπορεί να αφορά συγκεκριμένα μαθηματικά μεγέθη όπως για
παράδειγμα το εισόδημα με βάση το οποίο μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες ή
έννοιες που βασίζονται στη γνώση και μετρούνται μέσω κάποιων μεγεθών, για
παράδειγμα ο χρόνος παραμονής των χρηστών στο διαδίκτυο μπορεί να τους
κατατάξει σε heavy users, light users κλπ, προσδίδοντας τους έτσι κάποια
χαρακτηριστικά που πηγάζουν από σχετική γνώση. Η αναγνώριση τάξης μπορεί να
οδηγήσει σε τμηματοποίηση των πελατών κατατάσσοντας τους σε ομάδες με βάση
την αρχή της μεγιστοποίησης της ομοιότητας μέσα στις ομάδες και ελαχιστοποίηση
της ομοιότητας ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες.
Περιγραφή ιδεών (concept description)
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για ομαδοποίηση με βάση τη γνώση και τα στοιχεία
της βάσης δεδομένων αλλά χωρίς αυστηρούς ορισμούς των ομάδων. Η περιγραφή
ιδεών μπορεί να παράγει περίληψη, διάκριση ή σύγκριση της γνώσης του μάρκετινγκ
και των πελατών. Η περίληψη της γνώσης αναγνωρίζει τα γενικά χαρακτηριστικά με
βάση κάποιες ιδιότητες, ενός συγκεκριμένου υποσυνόλου των δεδομένων, π.χ. μιας
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ομάδας. Τα δεδομένα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ομάδας
που ο χρήστης επιλέγει να εξετάσει συγκεντρώνονται μέσω ερωτημάτων SQL. Με τη
χρήση της περίληψης ένας αναλυτής μπορεί να μάθει για τα χαρακτηριστικά των
πελατών ομαδοποιώντας τα σύμφωνα με την εργασία τους, το εισόδημα τους ή
κάποια πρότυπα αγοραστικής συμπεριφοράς. Η διάκριση γνώσης συγκρίνει τα γενικά
χαρακτηριστικά της στοχευμένης ομάδας με τα γενικά χαρακτηριστικά μιας άλλης
ομάδας ή ενός συνόλου ομάδων. Για παράδειγμα, η διάκριση μπορεί να παράγει τα
χαρακτηριστικά των αγοραστών ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε σχέση με τον τόπο
καταγωγής τους. Τέλος, η σύγκριση γνώσης παράγει περιγραφές των τάξεων με
τέτοιον τρόπο ώστε να ευνοείται η σύγκριση μεταξύ των τάξεων ή ακόμη και ο
καθορισμός προτύπων σύγκρισης. Για παράδειγμα, μέσω της σύγκρισης γνώσης
μπορεί να προέλθουν τα βασικά κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται οι πωλητές
μιας εταιρίας.
Διαπίστωση παρεκκλίσεων
Οι παρεκκλίσεις είναι χρήσιμες για την ανακάλυψη των αλλαγών ή των ανωμαλιών.
Μπορούν να ανιχθευθούν από την ανάλυση των μέσων, από συγκεκριμένες
παρεκτροπές και από την αστάθεια στις μετρήσεις των δεδομένων. Μέσω της
ανίχνευσης παρεκκλίσεων είναι δυνατόν να διαγνωστούν απάτες σε πιστωτικές
κάρτες, μειωμένη ή εξαιρετική απόδοση πωλητών, και ενδεχομένως ξαφνικές
αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά πελατών που είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν
σε ανταγωνιστική εταιρία.
Προβλέψεις
Η προβλεπτική γνώση μπορεί να προέλθει με τη μορφή προγνωστικών μοντέλων που
είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη μελλοντική αξία συγκεκριμένων μεταβλητών. Η
πρόβλεψη μπορεί είτε να αφορά ονομαστική αξία συνεχών μεταβλητών (π.χ. ύψος
πωλήσεων) είτε να έχει δυαδική μορφή (π.χ. ανταπόκριση ή όχι σε μια προσφορά).

Τα εργαλεία της εξόρυξης δεδομένων
Οι αναλυτικές τεχνικές και οι εφαρμογές που διεκδικούν το ρόλο της
εξόρυξης δεδομένων είναι ποικίλες και λίγο ως αρκετά διαφοροποιημένες μεταξύ
τους. Ωστόσο, κάποια εργαλεία τυγχάνουν γενικότερης αποδοχής ως πιθανά μέρη της
τεχνικής διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων (Samli et al. 2002).
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> Εργαλεία ερωτημάτων: Το κύριο και πολύ δημοφιλές εργαλείο ερωτημάτων
για κάθε σχεσιακή βάση δεδομένων είναι η γλώσσα SQL (Structure Query
Language). Για κάποιον που κατέχει οικεία γνώση της χρήσης SQL, γνωρίζει
τη δομή της βάσης δεδομένων και έχει καλή κατανόηση του αντικειμένου που
ερευνά, η

SQL μπορεί να παράγει εύκολα, γρήγορα και περιεκτικά

αποτελέσματα όπως λίστες ατόμων ή

νοικοκυριών

με

συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά, μέσους όρους, συνολικές τιμές, μετρήσεις κλπ. Ακόμη όμως
και για πιο αρχάριους αναλυτές υπάρχουν εργαλεία ερωτημάτων με πολλές
δυνατότητες όπως είναι η Microsoft Access και το πρόγραμμα Q & A
(Peacock 1998).
> Μέσα οπτικοποίησης: Η οπτικοποίηση των δεδομένων είναι μια διαδικασία
ανακάλυψης. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ερμηνεία πραγματικά
μεγάλων συνόλων δεδομένων γιατί εκμεταλλεύεται την έμφυτη δυνατότητα
του ανθρώπου να αναγνωρίζει και να διακρίνει οπτικά πρότυπα με
συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά.

Έτσι

μετατρέπει

τους

όγκους

των

ακατανόητων αριθμών σε αναγνωρίσιμα σχήματα που συνιστούν μια ακριβή,
κατανοητή και με σημασία εικόνα. Οι τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων
διευρύνονται από απλά εργαλεία ανάλυσης μίας ή δύο μεταβλητών όπως τα
ιστογράμματα, τα box-plots και τα διαγράμματα scatter, έως εξελιγμένα
προγράμματα

τρισδιάστατης

αποκαλύπτουν

πολύτιμες

περιστρεφόμενης

λεπτομέρειες

για

τις

αναπαράστασης
κατανομές

και

που
τους

συσχετισμούς μεταξύ τριών μεταβλητών (Peacock 1998).
> Μέθοδοι δέντρων αποφάσεων. Τα δέντρα αποφάσεων είναι οι συνηθέστερες
μέθοδοι για την εφαρμογή τεχνικών «επαγωγικής λογικής» (induction logic).
Βασίζονται

στη

χρήση

κάποιων

μαθηματικών

αλγόριθμων

(γνωστοί

αλγόριθμοι είναι οι CHAID, C5.0, C&RT). Ισχυρά πλεονεκτήματα των
δέντρων αποφάσεων είναι η αποτελεσματικότητα τους σε σύνολα δεδομένων
που

δεν

ακολουθούν

κανονική

κατανομή

και

παρουσιάζουν

πολυσυγγραμικότητα ή μη γραμμικές σχέσεις και η δυνατότητα τους να
χειρίζονται μεγάλο πλήθος μεταβλητών (ως και διακόσιες). Από την άλλη
πλευρά, δε μπορούν να εφαρμοστούν σε μικρά σύνολα δεδομένων και έχουν
σαφές μειονέκτημα στις δυνατότητες ελέγχου εγκυρότητας καθώς συχνά δε
μπορούν να εφαρμοστούν σε δεδομένα διαφορετικά του συνόλου με βάση το
οποίο αναπτύχθηκε το κάθε δέντρο αποφάσεων. Ουσιαστικά τα δέντρα
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αποφάσεων διερευνούν και κατατάσσουν την ικανότητα των διαφόρων
μεταβλητών να εκτιμήσουν μελλοντικές τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής
(Garver 2002).
> Συλλογισμός

βασισμένος

σε

Τα

υποθέσεις:

συστήματα

συλλογισμού

βασισμένου σε υποθέσεις (case-based reasoning / CBR) συγκρίνουν σύνολα
ιδιοτήτων μιας προβληματικής κατάστασης με αντίστοιχα σύνολα ιδιοτήτων
σε ήδη καταγεγραμμένες καταστάσεις με σκοπό να ανακαλύψουν πρότυπα
παραδείγματα

που

αν

εφαρμοστούν

πάλι

θα

έχουν

ικανοποιητικά

αποτελέσματα. Τα συστήματα CBR πλεονεκτούν λόγω της δυνατότητας τους
να μετατρέπουν αφηρημένες έννοιες σε απτές καταστάσεις. Ωθούν τους
χρήστες να εστιάζουν την προσοχή τους άμεσα στις ομοιότητες και διαφορές
εναλλακτικών

καταστάσεων

με

βάση

τις

ιδιότητες που

ορίζουν

τις

καταστάσεις. Είναι διαισθητικά και εύκολα κατανοητά από τα στελέχη, ενώ
επίσης είναι συμβατά με ποιοτικά δεδομένα, χειρίζονται ασυνεχείς και
πολύπλοκες

σχέσεις

και είναι γρήγορα

στον υπολογισμό.

Το

κύριο

μειονέκτημα τους είναι ότι οι λύσεις που παράγουν δεν είναι σε καμία
περίπτωση βέλτιστες καθώς αντιπροσωπεύουν το τι έχει ήδη συμβεί στο
παρελθόν και όχι το τι θα έπρεπε να είχε γίνει σε παρόμοιες καταστάσεις.
Επίσης απαιτούν βαθιά γνώση και ισχυρή

ανάλυση προκειμένου να

αναγνωριστούν οι ιδιότητες και να σταθμιστούν σε σχέση με συγκεκριμένα
αποτελέσματα σε καταστάσεις. Σε περίπτωση δε έντονης αλληλεπίδρασης
μεταξύ των ιδιοτήτων, ο συλλογισμός με βάση υποθέσεις δεν αποδίδει τα
αναμενόμενα (Peacock 1998).
> Νευρομορφικά
εφαρμογές

που

δίκτυα:

Τα

νευρομορφικά

προσπαθούν

να

δίκτυα

προσομοιώσουν

είναι
τη

υπολογιστικές
λειτουργία

του

ανθρώπινου εγκεφάλου και που είναι ικανά να «μαθαίνουν» μέσα από
παραδείγματα, με τελικό σκοπό την ανακάλυψη κρυμμένων προτύπων στα
δεδομένα. Συνδυάζουν επιτυχημένα πληροφορίες από πολλές προβλεπτικές
μεταβλητές και ξεπερνούν προβλήματα συσχέτισης, μη γραμμικότητας και
ελλιπών δεδομένων. Θεωρούνται ιδιαιτέρως κατάλληλα για συνθήκες πολύ
συχνών και ξαφνικών αλλαγών καθώς η αναδιαμόρφωση τους προκειμένου να
προσαρμοστούν στις νέες κάθε φορά συνθήκες απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο
από ότι για άλλες μεθόδους όπως τα μοντέλα παλινδρόμησης. Στην πλευρά
των

μειονεκτημάτων,

το

χτίσιμο

των

νευρομορφικών

δικτύων

είναι
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χρονοβόρο και πολύ απαιτητικό σε ανάλυση. Επίσης, ενώ τα παραγόμενα
αποτελέσματα είναι εύκολα κατανοητά, ο τρόπος λειτουργίας των δικτύων για
τον μη μυημένο είναι κάθε άλλο παρά φανερός καθιστώντας την περαιτέρω
ερμηνεία των αποτελεσμάτων δύσκολη (Peacock 1998).
> Γενετικοί αλγόριθμον. Οι τεχνικές όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι και ο
γενετικός προγραμματισμός συνιστούν μια ερευνητική προσέγγιση που
βασίζεται σε αρχές της φυσικής επιλογής και της βιολογικής εξέλιξης.
Προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα για μοντελοποίηση καθώς διαθέτουν
υψηλή αναπαραστασιακή ευελιξία σχετικά με τη μορφή που μπορεί να λάβει
το μοντέλο και με την ανοιχτή μορφοποίηση του στόχου της έρευνας. Δηλαδή
οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι σε θέση να μοντελοποιήσουν πολύπλοκες
επιχειρησιακές καταστάσεις ερευνώντας για πολλούς και ίσως αντίρροπους
στόχους

ταυτόχρονα.

Χρησιμοποιούνται

για

να

λύσουν

προβλήματα

πρόβλεψης ή κατηγοριοποίησης και είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικοί σε
συνθήκες χαμηλού βαθμού δόμησης και κατανόησης του προβλήματος.
Αντίθετα με την παραδοσιακή προσέγγιση που ερευνά για τη βέλτιστη λύση,
οι γενετικοί αλγόριθμοι εξετάζουν πληθώρα κατάλληλων λύσεων και είναι σε
θέση να προσφέρουν πραγματικά νέα γνώση. Για παράδειγμα, μπορεί να
παράγουν ένα συνδυασμό προβλεπτικών μεταβλητών που κανείς εκ των
προτέρων δε φανταζόταν ότι μπορεί να ίσχυε (Bhattacharyya 2003, Peacock
1998).
> Υπάρχουν και άλλες τεχνικές που δεν είναι τόσο γνωστές αλλά εξυπηρετούν
εξειδικευμένες ανάγκες. Μερικές ακόμη τεχνικές εξόρυξης δεδομένων είναι η
«θαμπή λογική» (fuzzy logic) που ασχολείται με κάπως αφηρημένες έννοιες,
η «η κ κοντινή γειτονιά» (K-nearest neighbor / Κ-ΝΝ) που ομαδοποιεί
αντικείμενα με βάση κάποια συγγενή χαρακτηριστικά τους (Samli et al. 2002)
και το «ταίριαγμα μικρο-προτύπων» (micro-pattern matching) που ανιχνεύει
ιστορικά δεδομένα για πρότυπα ένδειξης μελλοντικής συμπεριφοράς (Ryals

2002).
Data warehouses και Data marts στην εξόρυξη δεδομένων
Το τεράστιο πλήθος των δεδομένων που συγκεντρώνει μια σύγχρονη μεγάλη
επιχείρηση για τους πελάτες της δεν ισοδυναμεί αυτόματα με γνώση, ούτε καν με
πληροφορία. Τα συλλεχθέντα δεδομένα πρέπει να αποθηκευθούν και να αναλυθούν

80

επιλεκτικά προκειμένου να

μετατραπούν σε πληροφορίες χρήσιμες για την

επιχείρηση. Data warehouse ονομάζεται μια σχεσιακή βάση δεδομένων ειδικά
σχεδιασμένη ώστε να ολοκληρώνει αρχειοθετημένα δεδομένα από όλο το εύρος της
επιχείρησης σε ένα κεντρικό χώρο αποθήκευσης που να υποστηρίζει την εφαρμογή
ερωτημάτων. Η υποδομή μιας data warehouse επιτρέπει σε μια επιχείρηση να εξάγει,
να «καθαρίζει», να αποθηκεύει και να έχει πρόσβαση σε δεδομένα με τρόπο
αποτελεσματικό για την επιχειρησιακή πρακτική. Η μετατροπή των δεδομένων σε
πληροφορίες δεν είναι μια απλή διαδικασία. Τα δεδομένα πρέπει να είναι σε
συγκεκριμένη συμβατή μεταξύ τους μορφή από όποια λειτουργία ή όποιο σύστημα
της επιχείρησης και αν προέρχονται. Επίσης πρέπει να χαρακτηρίζονται από
ποιότητα, σχετικότητα, εγκυρότητα, ευαισθησία, μετατρεψιμότητα και αξιοπιστία.
Η δομή των data warehouse δεν είναι όμοια για κάθε περίπτωση αλλά
εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, τη φύση των δεδομένων και τις απαιτήσεις
για πρόσβαση. Εφόσον οι δομές ποικίλουν, οι χρήστες χρειάζεται να γνωρίζουν και
να παρακολουθούν για κάθε data warehouse τον τύπο, τη μορφή και την προέλευση
των δεδομένων καθώς και τις σχέσεις της βάσης με άλλες βάσεις δεδομένων. Για το
σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικές βάσεις δεδομένων, οι μετά-βάσεις ή meta-data
αποθήκες που έχουν καταγεγραμμένες τις δομές και τα περιεχόμενα των διαφόρων
data warehouses. Οι τελικοί χρήστες ερευνούν τις μετά-βάσεις για να διαπιστώσουν
την καταλληλότητα και τις ιδιαιτερότητες κάθε βάσης δεδομένων σε σχέση με το
εκάστοτε επιχειρησιακό πρόβλημα.
Η ανάπτυξη data warehouse, τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει την ανάπτυξη
και χρήση data marts. Αυτά είναι τύποι βάσεων δεδομένων που εστιάζουν
αποκλειστικά σε ένα τμήμα ή μία λειτουργία και είναι ειδικά σχεδιασμένες για να
ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας χρηστών π.χ. ενός μόνο
τμήματος. Τα data marts στοιχίζουν πολύ λιγότερο και παραδίδονται πολύ
γρηγορότερα από τα data warehouses. Επιτρέπουν εξειδικευμένες αναλύσεις και
αποτελούν πολύ καλή λύση για συγκεκριμένες λειτουργίες μέσα σε μια επιχείρηση.
Ωστόσο, η ανεξάρτητη ανάπτυξη και χρήση data marts μπορεί να προκαλέσει και
προβλήματα σε μια επιχείρηση καθώς θα δημιουργήσει αυτόνομες και ίσως μη
συμβατές οπτικές γωνίες για διάφορα θέματα της επιχείρησης. Η έλλειψη κοινής
μορφής στα δεδομένα αποκλείει την ανάλυση στοιχείων από διαφορετικά data marts
και συνεπώς από διαφορετικές λειτουργίες ή τμήματα της επιχείρησης.
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Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η ανάπτυξη data marts και data warehouses
ακολουθεί εναλλακτικά μία από τις δύο προσεγγίσεις, από πάνω προς τα κάτω ή από
κάτω προς τα πάνω. Η προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω ξεκινάει με τη δημιουργία
της data warehouse και ολοκληρώνει όλα τα δεδομένα της επιχείρησης σε μια κοινή
προαποφασισμένη μορφή. Σε αυτό το μοντέλο, τα data marts είναι συμβατά
υποσύνολα της συνολικής βάσης δεδομένων. Αυτού του είδους η ανάπτυξη είναι πιο
ακριβή, πιο χρονοβόρα και δυσκολότερο να προσαρμοστεί σε ενδεχόμενες αλλαγές
σχετικά με τις ανάγκες των χρηστών και τη μορφή των δεδομένων ή της
επεξεργασίας. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω
χρησιμοποιεί μια σειρά data marts με ξεχωριστή αρχιτεκτονική προκειμένου να
φτάσει στον τελικό στόχο της συνολικής data warehouse. Σε αυτή την περίπτωση δεν
υπάρχουν περιορισμοί εφαρμογής και ανάγκης επιχειρησιακής ομοφωνίας για τη
μορφή των δεδομένων με αποτέλεσμα την αυξημένη ελευθερία κινήσεων των
χρηστών ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του έργου του καθενός. Ωστόσο, η
ύπαρξη διαφορετικών μορφών δεδομένων ίσως δυσχεραίνει τη συνολική ανάλυση σε
μια κεντρική data warehouse. Είναι φανερό ότι καθεμιά από τις δύο προσεγγίσεις έχει
σημεία υπέρ και κατά και η βέλτιστη επιλογή εξαρτάται κάθε φορά από τις ιδιαίτερες
συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη και η τελική δομή της βάσης δεδομένων
πρέπει να είναι άμεση συνάρτηση των αναγκών και των σχεδίων για εξόρυξη των
δεδομένων που είναι και ο απώτερος στόχος (Samli et al. 2002).

Συγκεκριμένες εφαρμογές της εξόρυξης δεδομένων στο μάρκετινγκ

Τμηματοποίηση της αγοράς μέσω τεχνικών εξόρυξης δεδομένων
Μία από τις σπουδαιότερες συνεισφορές της ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
και της εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων στο σύγχρονο μάρκετινγκ αφορά την
αξιολόγηση, προσαρμογή και ανάπτυξη νέων συνδυασμών προϊόντων-αγορών, καθώς
και την αναγνώριση νέων προσοδοφόρων τμημάτων της αγοράς. Στον παρακάτω
πίνακα σκιαγραφείται μια διαδικασία επτά βημάτων που περιλαμβάνει τη χρήση
διάφορων τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και έχει στόχο την εξαγωγή πληροφοριών
τμηματοποίησης της αγοράς προκειμένου να αναγνωριστούν νέοι θεμιτοί συνδυασμοί
προϊόντων-αγορών.
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Λειτουργία μάρκετινγκ
Βήμα 1°

Βήμα 2°
Βήμα 3°

Βήμα 4°

Αναγνώριση των γρηγορότερα
αυξανόμενων πωλήσεων σε συγκεκριμένες
αγορές
Αναγνώριση των πιο κερδοφόρων
συνδυασμών προϊόντων-αγορών
Ομαδοποίηση των προϊόντων με τις
υψηλότερες πωλήσεις σε συγκεκριμένες
αγορές
Ομαδοποίηση των πιο κερδοφόρων
συνδυασμών προϊόντων-αγορών

Βήμα 5°

Συγχώνευση των δύο ομάδων και
καθορισμός προτεραιοτήτων

Βήμα 6°

Αναγνώριση των νέων τμημάτων αγοράς
(αν υπάρχουν)

Βήμα 7°

Πρόβλεψη της αναπτυξιακής πορείας των
νέων τμημάτων και επαλήθευση τους με
εξωτερικά δεδομένα

Τεχνικές εξόρυξης
δεδομένων
Δέντρα αποφάσεων
Γ ενετικοί αλγόριθμοι
Δέντρα αποφάσεων
Γενετικοί αλγόριθμοι
Νευρομορφικά δίκτυα
Επαγωγική λογική
Θαμπή λογική
Νευρομορφικά δίκτυα
Επαγωγική λογική
Θαμπή λογική
Κ κοντινή γειτονιά
Θαμπή λογική
Επαγωγική λογική
Δέντρα αποφάσεων
Νευρομορφικά δίκτυα
Κ κοντινή γειτονιά
Επαγωγική λογική
Νευρομορφικά δίκτυα
Προβλεπτικά μοντέλα
Επαγωγική λογική

Πίνακας 1 - Αναγνώριση νέων τμημάτων αγοράς μέσω τεχνικών εξόρυξης δεδομένων
(Samli et al. 2002, σελ.223)
Στη συγκεκριμένη προτεινόμενη διαδικασία είναι σημαντικό να ακολουθηθεί
η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω παρά το αντίθετο. Με αυτόν τον τρόπο η
επιχείρηση θα απαγκιστρωθεί από την ήδη υπάρχουσα γνώση σχετικά με τα τμήματα
αγοράς και θα εντρυφήσει σε ανεξερεύνητες περιοχές πέρα από τους περιορισμούς
της αρχιτεκτονικής της κεντρικής βάσης δεδομένων.
Παράδειγμα εφαρμογής: Μια τράπεζα δραστηριοποιείται σε μια μεγάλη
αστική περιοχή που απαρτίζεται από δύο νομούς. Η διοίκηση της τράπεζας δεν έχει
συνειδητοποιήσει ότι η τράπεζα έχει πολύ έντονη παρουσία στον ένα νομό και μη
επαρκή παρουσία στο δεύτερο. Η εξόρυξη δεδομένων αποκαλύπτει ότι ο πρώτος
νομός συνεισφέρει ελάχιστα στην τελική κερδοφορία ενώ ο δεύτερος νομός έχει πολύ
σημαντική συνεισφορά παρόλη την υποτονική παρουσία της τράπεζας εκεί.
Περαιτέρω έρευνα και ανάλυση δείχνει πως ο δεύτερος νομός κατοικείται από
μεγαλύτερο ποσοστό συνταξιούχων οι οποίοι συνεργάζονται με τη συγκεκριμένη
τράπεζα και συνεισφέρουν σημαντικά στην κερδοφορία της.
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Παράδειγμα εφαρμογής: Καθώς μια τράπεζα χρησιμοποιεί την εξόρυξη δεδομένων
για τμηματοποίηση της αγοράς ανακαλύπτει μια ως τότε άγνωστη σχέση μεταξύ των
προτύπων πληρωμής και της αθέτησης δανείων. Ανακαλύπτει η τράπεζα ότι τα άτομα
που καθυστερούσαν τις πληρωμές δόσεων ή προχωρούσαν σε νέο διακανονισμό
παρείχαν μικρότερο κίνδυνο για αθέτηση του δανείου από ότι τα άτομα που ενώ
πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους ξαφνικά έχαναν μία δόση. Επακόλουθες
αναλύσεις έδειξαν ότι η

μεμονωμένη καθυστέρηση

μιας δόσης αποτελούσε

σημαντική ένδειξη οικονομικών προβλημάτων όπως η απώλεια θέσης εργασίας, το
διαζύγιο κλπ. Οι αναλυτές ούτε φανταζόταν ούτε ανέμεναν την ισχύ μιας τέτοιας
σχέσης, ωστόσο η εξόρυξη δεδομένων ανακάλυψε το συσχετισμό ερευνώντας για
πρότυπα συμπεριφοράς που θα οδηγούσαν στο σχηματισμό νέων τμημάτων αγοράς
(Samli et al. 2002, σελ.224).
Χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για έρευνα ικανοποίησης πελατών
Οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων προσφέρουν πολύτιμη υποστηρικτική
βοήθεια στις στατιστικές τεχνικές όσον αφορά στην έρευνα ικανοποίησης των
καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η ανάλυση νευρομορφικών δικτύων είναι ιδιαιτέρως
κατάλληλη για έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών. Είναι σε θέση
να αξιολογεί και να κατατάσσει τη σχετική σπουδαιότητα που αποδίδουν οι
καταναλωτές σε διάφορα χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως επίσης και να
προβλέπει (μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας) την επίδραση της ικανοποίησης των
καταναλωτών στη μελλοντική οικονομική επίδοση μιας επιχείρησης. Παράλληλα, τα
δέντρα αποφάσεων είναι επίσης σε θέση να κατατάσσουν τη σπουδαιότητα διαφόρων
χαρακτηριστικών (Gurau και Ranchhod 2002, σελ.216) και ακόμη να καθορίζουν
στόχους απόδοσης της επιχείρησης για κάθε χαρακτηριστικό σε σχέση με την
ικανοποίηση των καταναλωτών. Για παράδειγμα, μέσω της ανάλυσης δέντρων
αποφάσεων μπορεί να προκύψει το ελάχιστο απαραίτητο επίπεδο ικανοποίησης του
καταναλωτή σε κάποιο χαρακτηριστικό προκειμένου αυτός να είναι πιστός στο
συγκεκριμένο προϊόν (brand loyal) (Garver 2002).
Επικερδείς πελάτες μέσω τεχνικών εξόρυξης δεδομένων
Το πολύ δημοφιλές σχεσιακό μάρκετινγκ (relationship marketing) πρεσβεύει
πως η μακροχρόνια κερδοφορία μιας επιχείρησης ενισχύεται από την ικανότητα της
επιχείρησης να διατηρεί τους πελάτες της συνάπτοντας αμφίδρομα επωφελείς σχέσεις
μαζί τους. Ωστόσο, μια ενδελεχής ανάλυση

όλων των πελατών ξεχωριστά
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καταδεικνύει πως δεν είναι όλοι οι πελάτες πραγματικά κερδοφόροι και συνεπώς δε
συμβάλουν όλοι στη μακρόχρονη κερδοφορία της επιχείρησης. Οι διάφορες τεχνικές
της εξόρυξης δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να εφαρμόσει
επιτυχημένο και κερδοφόρο σχεσιακό μάρκετινγκ καθώς της επιτρέπουν να
αναγνωρίσει τους πελάτες ή τα τμήματα της αγοράς που προσφέρουν τη μεγαλύτερη
κερδοφορία, να διαμορφώσει στρατηγικές διατήρησης αυτών των πελατών και τέλος
να ανιχνεύει έγκαιρα

και να μειώνει τον κίνδυνο απώλειας πελατών από

ανταγωνιστές.
Η

αναγνώριση

αγοραστικών

προτύπων

μέσω

cross-buying

ανάλυσης

προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης σωστά στοχευμένων στρατηγικών. Η ανάλυση
cross-buying (μέσω cross tabulations) εξετάζει ποια αγαθά έχουν την τάση να
καταναλώνονται μαζί από τους πελάτες και έτσι φανερώνει τις επιθυμίες των
καταναλωτών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδίασμά πιο αποδοτικών
προωθητικών ενεργειών καθώς ανακαλύπτει ποιες προσφορές είναι πιο πιθανό να
επιτύχουν για κάθε ομάδα καταναλωτών. Επίσης, οδηγεί στην αποφυγή λαθών
σχετικά με καταργήσεις προϊόντων ή γραμμών προϊόντων που ενώ φαινομενικά δεν
προσφέρουν κέρδη, πιθανόν να προτιμούνται από κερδοφόρους πελάτες και έτσι να
συμβάλουν στη διατήρηση αυτών των πελατών.
Η εξόρυξη δεδομένων προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να
εξαχθούν από την προηγούμενη συμπεριφορά των πελατών πολύτιμα συμπεράσματα
για την αξία του κύκλου ζωής τους στην εταιρία. Η ομαδοποίηση πελατών ανάλογα
με το χρόνο ζωής τους και η περαιτέρω συγκριτική ανάλυση ανάλογα με το προφίλ
κάθε πελάτη μπορούν να εξάγουν σημαντικούς δείκτες για το μελλοντικό χρόνο ζωής
των πελατών και κατ’επέκταση για την καθαρή παρούσα αξία τους. Επίσης, ένα θέμα
που ξεφεύγει της προσοχής των επιχειρήσεων και είναι στα όρια δυνατοτήτων της
εξόρυξης δεδομένων είναι ο υπολογισμός της αξίας του χρόνου ζωής εκείνων των
πελατών που εγκαταλείπουν την επιχείρηση για να επιστρέφουν αρκετό καιρό
αργότερα. Μέσω της «θαμπής λογικής» (fuzzy logic), τα στελέχη μάρκετινγκ είναι σε
θέση να αναγνωρίσουν την επιστροφή πελατών με βάση ποιοτικές έννοιες όπως
(νέος, φοιτητής, γυναίκα κλπ) και έτσι να υπολογίζουν τους πελάτες που επιστρέφουν
ως τέτοιους και όχι ως νέους πελάτες. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ακολουθούμενη
στρατηγική είτε όσον αφορά στη διατήρηση στοιχείων παλιών πελατών για καλύτερη
εξυπηρέτηση στο μέλλον, είτε σχετικά με προωθητικές ενέργειες σε πελάτες που
θεωρείται πιθανό να επιστρέφουν.
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Ακόμη, από την εξερεύνηση των ιστορικών στοιχείων και μέσω μιας τεχνικής
που ονομάζεται «ταίριαγμα μικρο-προτύπων», η εξόρυξη δεδομένων μπορεί να
αναγνωρίσει ενδείξεις (καθυστέρηση πληρωμών, μείωση της συχνότητας ή της
συνήθους ποσότητας αγοράς) που προειδοποιούν ότι οι πελάτες ετοιμάζονται να
προσχωρήσουν στον ανταγωνισμό δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην επιχείρηση να
λάβει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση τους (Ryals 2003).
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4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ενώ τα συστατικά μέρη και η γενική φιλοσοφία των πρωτοβουλιών
διαχείρισης γνώσης είναι κοινώς αποδεκτά, η πρακτική εφαρμογή διαφέρει ανά
περίπτωση. Κάθε πρόγραμμα εφαρμογής διαχείρισης γνώσης είναι μοναδικό και η
τελική του μορφή εξαρτάται από πολλούς επιμέρους παράγοντες όπως είναι το είδος
της επιχείρησης, η μορφή της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, η επιχειρησιακή
στρατηγική, το πλέγμα συνεργατών, η οργανωσιακή κουλτούρα, η διαθέσιμη
τεχνολογία με βάση πάντα τον προϋπολογισμό, η ανθρωποκεντρική ή τεχνοκρατική
προσέγγιση και τέλος με αυξημένη βαρύτητα, ο σκοπός για τον οποίο αναπτύσσεται
το εκάστοτε πρόγραμμα.

Μέσα από τη

μελέτη

και ανάλυση

πραγματικών

περιπτώσεων εφαρμογής είναι κανείς σε θέση να κατανοήσει τις επιπτώσεις όλων
αυτών των παραγόντων στο τελικό αποτέλεσμα και παράλληλα να επισκοπήσει τις
τεχνικές

λεπτομέρειες

εφαρμογής

ενός

προγράμματος

διαχείρισης

γνώσης

μάρκετινγκ.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ INTRACOM: AGORA
Η λειτουργία Πωλήσεων και Μάρκετινγκ στην Intracom
Η εταιρία Intracom, ο μεγαλύτερος ελληνικός βιομηχανικός όμιλος στο χώρο
των Τηλεπικοινωνιών, των Ηλεκτρονικών

και Πληροφοριακών Τεχνολογιών,

επιχειρώντας να αναπτύξει δυνατότητες για παγκόσμια δραστηριοποίηση, αποφάσισε
πως πρέπει να αυξήσει την ανταποκριτικότητα (responsiveness) της λειτουργίας
Πωλήσεων και Μάρκετινγκ έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται γρήγορα
και επιτυχημένα στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην παγκόσμια αγορά. Προς το
σκοπό αυτό θεώρησε ότι πρέπει να αποκτήσει συνειδητοποίηση της εσωτερικής και
εξωτερικής γνώσης (internal and external knowledge awareness) της συγκεκριμένης
λειτουργίας. Η λειτουργία Πωλήσεων και Μάρκετινγκ στην Intracom είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκη και κρίσιμη, με κύριες δραστηριότητες τις ακόλουθες:
■

Επιλογή, ανάλυση και φιλτράρισμα των πληροφοριών που σχετίζονται με τις
τάσεις των αγορών, τη θέση των ανταγωνιστών στις αγορές, την αναγνώριση
ευκαιριών και πιθανών προβλημάτων στις αγορές.
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■

Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων με σκοπό την αναγνώριση
ευκαιριών για τεχνολογική ανάπτυξη.

■

Αναγνώριση, προσέγγιση και απόκτηση νέων πελατών.

■

Αναγνώριση των απαιτήσεων των πελατών για βελτιώσεις σε υπαρκτά
προϊόντα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

■

Διοίκηση του επιχειρηματικού δικτύου με σκοπό την εξασφάλιση της
ανταποκριτικότητας του στις ευκαιρίες των αγορών. Το επιχειρηματικό δίκτυο
απαρτίζεται από τους συνεργάτες της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των
προμηθευτών, μεσαζόντων, υπεργολάβων και τεχνικών γραφείων που μπορεί
να είναι διασκορπισμένοι σε διαφορετικές τοποθεσίες και γεωγραφικές
περιοχές.

■

Ανταπόκριση σε προκηρύξεις με προετοιμασία φακέλου προσφοράς που θα
συμμορφώνεται με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές του οργανισμού που
προβαίνει στην προκήρυξη.

Η αποδοτική λειτουργία των παραπάνω δραστηριοτήτων προϋποθέτει την
αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών και γνώσης που εκτός
της

έμφυτη πολυπλοκότητα τους λόγω συσχετισμών και αλληλεξαρτήσεων,

βρίσκονται διασκορπισμένες σε διάφορα τμήματα, εταιρίες, μέρη και πηγές. Η
Intracom προκειμένου να αναπτύξει συνειδητοποίηση της γνώσης της και αυξημένη
ανταποκριτικότητα της λειτουργίας Πωλήσεων και Μάρκετινγκ στις αγορές,
αποφάσισε να αναπτύξει ένα περιβάλλον ολοκληρωμένης διαχείρισης γνώσης που
ονόμασε AGORA (από την αρχαία ελληνική Αγορά όπου συγκεντρωνόταν οι πολίτες
για να ανταλλάξουν ιδέες και να προβούν σε αγοραπωλησίες).
Το περιβάλλον AGORA
Η μελέτη της λειτουργίας Πωλήσεων και Μάρκετινγκ έδειξε ότι το AGORA
πρέπει να παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε πολύτιμη γνώση κάθε στιγμή και σε
κάθε μέρος, με τρόπο γρήγορο και ασφαλή. Έτσι, αποφασίστηκε η λειτουργία του
στο διαδίκτυο προκειμένου η πρόσβαση στη γνώση να πραγματοποιείται μέσω των
web browsers των χρηστών. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την ενσωμάτωση και
ολοκλήρωση τεσσάρων βασικών ενοτήτων (modules).

•

Αποθήκη Γνώσης: Το μέρος όπου θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες και η
γνώση σχετικά με τη λειτουργία Πωλήσεων και Μάρκετινγκ. Η ανάπτυξη της

88

αποθήκης πρέπει από τα αρχικά βήματα να λαμβάνει υπόψη τη διαχείριση του
περιεχομένου όπως επίσης και θέματα ασφάλειας. Ακόμη, πρέπει να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα του χρήστη για πρόσβαση και αναβάθμισηενημέρωση των πληροφοριών και της γνώσης.
•

Εξερεύνηση Γνώσης: Καθώς οι πληροφορίες και η γνώση για τη λειτουργία
Πωλήσεων και Μάρκετινγκ υπόκειται σε συχνές και ξαφνικές αλλαγές, οι
χρήστες πρέπει να έχουν τα μέσα για να ψάξουν την κατάλληλη γνώση σε
διάφορες πηγές. Κατόπιν, οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν τις
πληροφορίες και τη γνώση που παρουσιάζει ενδιαφέρον και να την
αποθηκεύσουν στην αποθήκη γνώσης.

•

Οργάνωση Γνώσης: Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό τη μέριμνα για
εξατομικευμένη παρουσίαση της διαθέσιμης πληροφορίας και γνώσης. Αυτό
σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να αποκτήσουν γρήγορα και εύκολα την
πρόσβαση που είναι σχετική και απαραίτητη για τα καθήκοντα τους. Ακόμη
περισσότερο, οι χρήστες θα είναι σε θέση να οργανώσουν με διάφορους
τρόπους την απαιτούμενη γνώση ή να την εξετάσουν από διαφορετικές
οπτικές γωνίες ανάλογα με το ρόλο τους στη συνολική διαδικασία.

•

Παραγωγή Αναφοράς Γνώσης: Η ενότητα αυτή εξασφαλίζει στους χρήστες
τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν την υπαρκτή γνώση, να συνθέτουν
διαφορετικά μέρη και να συντάσσουν χρήσιμες αναφορές. Ενδεικτικά, τέτοιες
αναφορές είναι: τεχνολογικές τάσεις, νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, τάσεις της
αγοράς σε μια συγκεκριμένη περιοχή κλπ.

Τεχνολογικές λύσεις
Η ανάπτυξη του AGORA εκμεταλλεύεται τεχνολογίες του διαδικτύου και
άλλα εργαλεία που υποστηρίζουν το γρήγορο σχεδίασμά, την επέκταση και την
ολοκλήρωση των διαφόρων εφαρμογών. Συγκεκριμένα, το AGORA στηρίζεται στην
Αρχιτεκτονική Τριών Δεσμών (3-tier Architecture). Πρόκειται για την πιο δημοφιλή
διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από ηγέτιδες εταιρίες όπως η Oracle, η
IBM, η SUN και η HP. Αποτελείται από τρία ξεχωριστά και άμεσα συνεργαζόμενα
μέρη, τον Web Server, τον Application Server και τον Database Server και
απεικονίζεται σχηματικά στο σχήμα παρακάτω.
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Figure i: Business l ogic in the 3-tier Architecture
Σχήμα 7 - Η τεχνολογική αρχιτεκτονική του συστήματος αγορά

Για τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική της Intracom χρησιμοποιούνται μια σειρά
τεχνολογιών αιχμής όπως η γλώσσα προγραμματισμού Java, η γλώσσα επικοινωνίας
XML και το σύστημα βάσης δεδομένων (RDBMS) Oracle 8.i.
Αναμενόμενη χρήση του περιβάλλοντος AGORA
To AGORA θα επιτρέψει σε όλο το εύρος της εταιρίας τη συλλογή,
οργάνωση, εξερεύνηση και διάχυση γνώσης και πληροφοριών απαραίτητων στα
στελέχη της λειτουργίας Πωλήσεων και Μάρκετινγκ προκειμένου να εκτελέσουν τις
καθημερινές δραστηριότητες τους. Δυνητικοί χρήστες του θα είναι το προσωπικό των
Πωλήσεων και του Μάρκετινγκ, οι αντιπρόσωποι πωλήσεων, οι τοπικοί συνεργάτες
και το προσωπικό του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης.
Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων θα είναι υπεύθυνοι για τον εμπλουτισμό της
αποθηκευμένης γνώσης με πληροφορίες και γνώση σχετικά με:
-

Τάσεις της αγοράς στην περιοχή ευθύνης τους.

-

Δυνητικούς νέους πελάτες στην περιοχή.

-

Απαιτήσεις πελατών σε σχέση με υπάρχοντα ή νέα προϊόντα/υπηρεσίες.

-

Αναμενόμενες μελλοντικές προκηρύξεις.

-

Δραστηριότητες του ανταγωνισμού στην περιοχή.
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Σχήμα 8 - Σχηματική αναπαράσταση της αναμενόμενης χρήσης του AGORA

Στο σχήμα παραπάνω διαφαίνεται ένα λειτουργικό σενάριο της αναμενόμενης
χρήσης του AGORA. Οι τοπικοί συνεργάτες θα έχουν πρόσβαση στην Αποθήκη
Γνώσης με βάση το ρόλο τους στο συνεργατικό δίκτυο και έτσι θα αποκτούν
πληροφορίες και γνώση μόνο σχετικά με την περιοχή τους και με τις
δραστηριότητες τους. Ακόμη θα είναι υπεύθυνοι για ενημέρωση και αναβάθμιση
της αποθηκευμένης γνώσης με τα σχέδια τους για έρευνα και ανάπτυξη και για
όποιες εξελίξεις στην περιοχή. Το προσωπικό Έρευνας και Ανάπτυξης θα ερευνά
στο AGORA για πληροφορίες σχετικά με αναδυόμενες τεχνολογίες και θα
εμπλουτίζει την υπάρχουσα γνώση με αναφορές για τεχνολογικές καινοτομίες και
ευκαιρίες για τεχνολογική ανάπτυξη. Το προσωπικό Πωλήσεων και Μάρκετινγκ
θα εξετάζει τη γνώση όλων των παραπάνω πηγών προκειμένου να καταστρώσει
στρατηγικές προϊόντων και αγορών, σχέδια έρευνας-ανάπτυξης και ανάγκες για
νέες επιχειρηματικές συνεργασίες.
Αναμένεται ότι η χρήση του περιβάλλοντος AGORA για την ικανοποίηση των
αναγκών πληροφορίας και γνώσης της λειτουργίας Πωλήσεων και Μάρκετινγκ,
θα καλλιεργήσει εργασιακές πρακτικές που θα ενθαρρύνουν και θα προωθούν τη
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διάχυση της γνώσης με ύστατο αποτέλεσμα τη συνεχή οργανωσιακή μάθηση
(Chrissohoos et αί).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ 3Μ
Εισαγωγή
Ο στόχος της 3Μ είναι να γίνει η πιο καινοτόμα εταιρία σε παγκόσμια
κλίμακα. Η επίτευξη καινοτομίας σε άκρως ανταγωνιστικούς βιομηχανικούς κλάδους
και σε παγκόσμιες αγορές απαιτεί την αποτελεσματική Διαχείριση γνώσης. Η 3Μ
θεωρεί τη διαχείριση γνώσης ως μια υπόθεση που αφορά περισσότερο θέματα
κουλτούρας και οργάνωσης παρά τεχνολογίας. Η εταιρία διαθέτει και εφαρμόζει
πολλά τεχνολογικά μέσα διαχείρισης γνώσης όπως εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα,
Lotus Notes, help desks, κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, τηλεδιάσκεψη,
πληροφοριακά

συστήματα

και

βάσεις

δεδομένων.

Ωστόσο,

αν

μια

εταιρία

χρησιμοποιήσει ακριβώς τα ίδια προγράμματα με την 3Μ δεν είναι καθόλου βέβαιο
ότι θα αποκομίσει τα αναμενόμενα οφέλη. Η 3Μ επικεντρώνεται στη διαδικασία
«κοινωνικοποίησης» των Nonaka και Takeuchi η οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί
αφορά την ανταλλαγή σιωπηρής γνώσης μεταξύ των ανθρώπων. Πιστεύουν στην 3Μ
ότι οι άνθρωποι πρέπει να ενθαρρύνονται από τις κατάλληλες διαδικασίες και το
σωστό οργανωσιακό πλαίσιο για να μοιραστούν και να δημιουργήσουν γνώση. Αν
ολόκληρο το επιχειρησιακό κλίμα είναι αυτό που πρέπει (το λεγόμενο “Ba”), τότε οι
πρωτοβουλίες διαχείρισης γνώσης θα καρποφορήσουν και τα άτομα θα συνεισφέρουν
τη γνώση και τη διάθεση τους για μάθηση. Αντίθετα, αν το οργανωσιακό πλαίσιο δεν
έχει τα στοιχεία εκείνα που συμβάλουν στην καλλιέργεια της γνώσης, τότε
οποιοδήποτε πρόγραμμα διαχείρισης γνώσης θα ατροφήσει.

Οργανωσιακοί παράγοντες επιτυχίας της διαχείρισης γνώσης
Μια εταιρία δεν μπορεί να επιβάλει στους εργαζομένους να μοιράζονται τη
γνώση τους και να μαθαίνουν. Μπορεί όμως να καλλιεργήσει μια ατμόσφαιρα
γενναιοδωρίας, ελευθερίας και ασφάλειας στην οποία η επιτυχημένη διαχείριση
γνώσης θα οδηγήσει σε άνθιση της καινοτομίας.
Ανάμειξη ολόκληρης της εταιρίας
Ο διορισμός κάποιου υπεύθυνου Ανάπτυξης νέων Καινοτόμων Προϊόντων ή
υπεύθυνου Διαχείρισης Γνώσης δε θα επιφέρει εκπλήρωση του στόχου αν το
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μεγαλύτερο μέρος της εταιρίας δε συμμετέχει στην προσπάθεια. Στην 3Μ η ανώτατη
διοίκηση θεωρεί βασική προτεραιότητα την ενθάρρυνση δημιουργίας δεσμών
γνώσης. Για παράδειγμα, επιδιώκεται η σύναψη δεσμών γνώσης με άτυπες
συναντήσεις των πωλητών από διάφορα βιομηχανικά τμήματα, προκειμένου να
διδάξουν ο ένας τον άλλο για τα προϊόντα του και να συζητήσουν τα προβλήματα των
πελατών τους με σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων από κάποιο τμήμα.
Παράδοση - Συνέχεια - Αφοσίωση
Η εφ’όρου ζωής απασχόληση και η εσωτερική στρατολόγηση αποτελούν
παράδοση για την 3Μ. Οι εργαζόμενοι της βρίσκονται στην εταιρία για δεκαετίες και
έχουν αναπτύξει αφενός βαθιά γνώση του αντικειμένου και αφετέρου δεσμούς
γνώσης μεταξύ τους. Αυτές τις ικανότητες δεν μπορεί να τις αντιγράψει κάποιος
ανταγωνιστής όσο προηγμένο τεχνολογικά και αν είναι το σύστημα διαχείρισης
γνώσης που θα εφαρμόσει. Για την 3Μ η αντίληψη ότι τα συστήματα διαχείρισης
γνώσης μπορούν άμεσα να υποκαταστήσουν την εμπειρία και τη συσσωρευμένη
γνώση

θεωρείται

επιζήμια

μακροπρόθεσμα.

Η

συνέχεια

της

μακρόχρονης

απασχόλησης εξασφαλίζει εκείνες τις προσωπικές σχέσεις που τελικά καθιστούν
αποτελεσματική

την ηλεκτρονική

διακίνηση

γνώσης

σε

όλο το εύρος της

επιχείρησης. Παράλληλα, συντελεί στην προώθηση της συνεργασίας χωρίς την
απαίτηση

άμεσου

ανταλλάγματος

και

στην

εδραίωση

της

αφοσίωσης

των

εργαζομένων.
Ανεκτικότητα - Επίπεδη Οργάνωση - Χάος
Η μακροχρόνια δέσμευση της 3Μ προς τους εργαζομένους της και η
ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, πλαισιώνονται από την ανεκτικότητα της
διοίκησης για ενδεχόμενα λάθη. Αυτή η φιλοσοφία ανεκτικότητας πηγάζει από την
πεποίθηση της εταιρίας ότι ενώ λάθη σίγουρα συμβαίνουν, αν ο εργαζόμενος που θα
τιμωρηθεί έχει τελικά δίκαιο, το λάθος της διοίκησης θα είναι μεγαλύτερο. Μάλιστα
συνηθίζεται ως πρακτική στην 3Μ η εξιστόρηση παλαιών περιστατικών που
πραγματεύονται ακριβώς την «απειθαρχία» κάποιων εργαζομένων να σταματήσουν
κάποιο project και την τελική δικαίωση τους. Η ανώτατη διοίκηση έμμεσα
ενθαρρύνει μια μορφή νόμιμης ανυπακοής στο βωμό της δημιουργικότητας και της
καινοτομίας. Η φιλοσοφία ανεκτικότητας συμβαδίζει με τη σχετικά επίπεδη
οργανωσιακή δομή της 3Μ στην οποία κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε
όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Η κύρια επιδίωξη της 3Μ δεν είναι η επίτευξη
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διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά η συνεχής ανάπτυξη και
προσαρμογή με σκοπό τη διαρκή έρευνα για νέες πηγές προσωρινού πλεονεκτήματος.
Η καταλληλότερη οργανωσιακή δομή για συνεχή προσαρμοστικότητα και ευελιξία
είναι τα αυτό-διοικούμενα συστήματα κι έτσι η 3Μ είναι περισσότερο μια ομάδα
δικτύων παρά μια ιεραρχία. Η επιδίωξη συνεχούς καινοτομίας προασπίζεται και από
την προώθηση της διατμηματικής και διαλειτουργικής συνεργασίας η οποία δεν
επιτρέπει σε κυριαρχικούς διευθυντές να απομονώσουν το τμήμα τους βλάπτοντας
έτσι τη συνέργεια των επιμέρους λειτουργιών. Τέλος, η φιλοσοφία διοίκησης της 3Μ
αναγνωρίζει και υποθάλπει το «χάος» που είναι απαραίτητο για την άνθιση της
δημιουργικότητας η οποία σπάνια αναδύεται από προβλεπόμενες και αυστηρά
δομημένες διαδικασίες.
Προσεγγίσεις καινοτομίας
Η 3Μ δεν επαναπαύεται στην εδραίωση κατάλληλου οργανωσιακού κλίματος
στην προσπάθεια της για συνεχή καινοτομία. Μέσω συστημάτων διαχείρισης γνώσης
χρησιμοποιεί δύο κύριες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που
αποτελούν συνδυασμό του τι χρειάζεται η αγορά και του τι προσφέρει η 3Μ.
❖ Σχεδιασμένη καινοτομία.

Μετά από αναγνώριση και σχεδίασμά της

διοίκησης επιλέγονται κάποιοι πελάτες στους οποίους ενσωματώνονται
εργαζόμενοι της 3Μ με σκοπό να ανιχνεύσουν άγνωστες ως τότε ανάγκες
τους που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.
❖ Αναδυόμενη

καινοτομία.

Τεχνολογίες

και

άλλες

καινοτομίες

που

αναπτύσσονται με μερικώς τυχαίο τρόπο στο εσωτερικό της 3Μ «ψάχνουν»
κατόπιν για εφαρμογή στον επιχειρηματικό χώρο.
Στρατολόγηση

Εφόσον η καινοτομία και η αποτελεσματική διαχείριση γνώσης βασίζονται εν
πολλοίς στον ανθρώπινο παράγοντα, η στρατολόγηση των σωστών ανθρώπων σε
πρώτο στάδιο είναι καθοριστικής σημασίας. Για την 3Μ οι κατάλληλοι άνθρωποι
είναι δημιουργικοί, έχουν έντονη ανάγκη αυτοπραγμάτωσης και τους ενδιαφέρει
περισσότερο η ελευθερία της προσωπικής επιλογής και οργάνωσης παρά το χρήμα ή
η δύναμη. Βεβαίως η διατήρηση τέτοιων χαρακτήρων στο δυναμικό μιας εταιρίας
προϋποθέτει την ύπαρξη της ανάλογης ατμόσφαιρας και φιλοσοφίας διοίκησης. Η 3Μ
ισορροπεί μεταξύ δημιουργικότητας και αποδοτικότητας. Προσπαθεί να εγκαθιδρύσει
διαδικασίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα αλλά δεν επιτρέπει αυτές να γίνουν
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πολύ άκαμπτες και να υπονομεύουν έτσι τη διαισθητικότητα που χρειάζεται
προκειμένου να ανάβει κάθε φορά η σπίθα της καινοτομίας.
Προγράμματα για υποστήριξη της καινοτομίας
> Εκθέσεις Τεχνολογίας. Συγκεντρώνονται άνθρωποι από όλο το εύρος της
εταιρίας και εξετάζουν ιδέες τεχνολογικών εφαρμογών σε σχέση με τις
ανάγκες της αγοράς. Η συνεύρεση είτε προσωπικά είτε μέσω τηλεδιάσκεψης
εργαζομένων με τόσο διαφορετικό υπόβαθρο και σε ένα κλίμα υποστηρικτικό
συνεργασίας, μπορεί κάλλιστα να αποφέρει νέες ιδέες.
> Κανόνας του 15%. Οι εργαζόμενοι της 3Μ έχουν το δικαίωμα να
αφιερώνουν το

15% του χρόνου εργασίας τους σε προσωπικές τους

καινοτόμες ιδέες. Κάποιοι μπορεί να μη χρειάζονται αυτό το χρόνο ενώ
κάποιοι άλλοι ίσως αφιερώνουν περισσότερο, ωστόσο το μήνυμα είναι ότι
εγκρίνεται η ενασχόληση με θέματα εκτός επίσημης γραμμής. Επιπρόσθετα, η
3Μ θεσπισμένα δεσμεύει χρόνο εργασίας σε συλλογικές συζητήσεις για
θέματα ειδικού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε διάφορα τμήματα.
> Χρηματικά Κεφάλαια για καινοτομία. Εκτός από χρόνο η καινοτομία
απαιτεί κεφάλαια. Η 3Μ προβλέπει συγκεκριμένα κονδύλια (Alpha και
Genesis) ειδικά για αγορά εξοπλισμού, πρόσληψη προσωρινού προσωπικού
και ανάπτυξη διαδικασιών προκειμένου να αναπτυχθεί κάποια καινοτομία. Οι
εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν αυτά τα κονδύλια ανάλογα με τη θέση
και το τμήμα τους.
> Προγράμματα Αναγνώρισης. Η 3Μ γνωρίζει ότι οι εφευρέτες νέων
προϊόντων και κλάδων είναι οι κρίσιμοι άνθρωποι για την ευημερία της.
Μέσω ειδικών προγραμμάτων, ένας επιτυχημένος εφευρέτης προάγεται άμεσα
σε θέση αντιπροέδρου (vice-president) χωρίς διοικητικά καθήκοντα. Ακόμη, η
3Μ φροντίζει ώστε οι εφευρέτες να γίνονται διάσημοι στην εταιρία μέσω
σχετικών άρθρων και παρουσιάσεων. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι στην
3Μ γνωρίζουν περισσότερα για τους εφευρέτες της εταιρίας παρά για την
ανώτατη διοίκηση. Υπάρχουν μια σειρά από ειδικά βραβεία για την
αναγνώριση της συμβολής στην καινοτομία όπως για συγκεκριμένο ύψος
όγκου πωλήσεων νέου προϊόντος, για τεχνολογική συμβολή, για υπερβατική
παρακολούθηση της αγοράς κλπ. Η μεγαλύτερη διάκριση στους κόλπους της
3Μ είναι η αποδοχή κάποιου στην ομάδα 3Μ Carlton Society.
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Παρακίνηση
Τα προγράμματα διαχείρισης γνώσης χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες για
να μειώσουν το κόστος των προσωπικών συναντήσεων. Τον ίδιο στόχο έχει και η 3Μ
της οποίας το σύνθημα είναι «συναντήσεις και πιο πολλές συναντήσεις» (3Μ meetings and more meetings). Ωστόσο, η πολύχρονη εμπειρία έδειξε στην 3Μ ότι
ακριβώς τα συστήματα διαχείρισης γνώσης λειτουργούν πολύ αποτελεσματικότερα
όταν το συνολικό οργανωσιακό κλίμα είναι το κατάλληλο. Οι μακροχρόνιες
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων που επιλέχθηκαν γιατί η προσωπικότητα
τους αρμόζει σε μια ατμόσφαιρα συνεχούς ροής καινοτομίας, είναι απαραίτητη
συνθήκη για την επιτυχημένη λειτουργία συστημάτων διαχείρισης γνώσης. Εφόσον
υπάρχει η παρακίνηση και το απαιτούμενο οργανωσιακό πλαίσιο, οι εργαζόμενοι θα
χρησιμοποιήσουν ακόμη και όχι τόσο εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης γνώσης
προς την επίτευξη καινοτομίας. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και το πιο άρτιο
σύστημα δε θα έχει αποτελέσματα σε ανεπαρκές επιχειρησιακό περιβάλλον (Brand
1998).

FRITO-LAY’S SNACKS
Πρόβλημα Πρόσβασης σε Πληροφορίες και Γνώση
Η ανώτατη διοίκηση της εταιρίας Frito-Lay’s (θυγατρική εταιρία της PepsiCo)
συνειδητοποίησε πως χρειάζεται κάτι περισσότερο από ελκυστικό άρωμα και
«τραγανό δάγκωμα» για να πουληθούν επιτυχώς τα snacks που παρήγαγε.
Πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση και γνώση για επιτυχημένες πρακτικές θα
μπορούσαν να βοηθήσουν ιδιαίτερα τους εργαζομένους της. Δυστυχώς όμως οι
πληροφορίες ήταν διασκορπισμένες σε ξεχωριστά συστήματα και δεν υπήρχε τρόπος
πρόσβασης σε αυτές για το διαμοιρασμένο γεωγραφικά σε όλη τη χώρα προσωπικό
πωλήσεων.
Οι πωλητές της εταιρίας ρωτούσαν επανειλημμένους σχετικά με θέματα για
την πορεία στην αγορά κάποιων μαρκών ή για την αγοραστική συμπεριφορά των
πελατών. Αν αυτού του είδους οι πληροφορίες και γνώση ήταν συγκεντρωμένες σε
μια κεντρική και εύκολα προσβάσιμη πηγή, οι πωλητές θα τις είχαν στη διάθεση τους
όποτε επιθυμούσαν. Από την άλλη πλευρά, χρήσιμη γνώση ήταν αποθηκευμένη
ξεχωριστά στο σύστημα κάθε πωλητή καθώς οι πωλητές είχαν αναπτύξει προσωπικές
μεθόδους συλλογής στοιχείων, οι οποίες όμως δεν ήταν πολύ αποδοτικές. Τέλος, δεν
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υπήρχε διαθέσιμο κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα συνεύρεσης με δυνατότητες
συζήτησης, συνεργασίας ή ακόμη και μεθόδων «καταιγισμού ιδεών» (brainstorming).
Πύλη Διαχείρισης Γνώσης
Η απάντηση βρέθηκε στην κατασκευή μιας πύλης διαχείρισης γνώσης
(knowledge management portal) στο εσωτερικό δίκτυο της επιχείρησης. Ως πύλη
διαχείρισης γνώσης ορίζεται μια πλατφόρμα επικοινωνίας που συγκεντρώνει γνώση
και πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές και διαθέτει προσωποποιημένη
πρόσβαση για τους χρήστες. Μια τέτοια πύλη στην εταιρία Frito-Lay’s θα προσέφερε
στο προσωπικό των πωλήσεων την κεντρική τοποθεσία πελατειακής γνώσης και
εταιρικών πληροφοριών εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο που αλλιώς καταναλωνόταν
στη διαδικασία έρευνας και διαμοιρασμού. Επιπρόσθετα, η πύλη εκτός από
πληροφορίες διαφορετικού είδους για τους πελάτες (πωλήσεις, ανάλυση, τελευταία
νέα κλπ) θα ενσωμάτωνε και προφίλ διάφορων ατόμων και θέσεων της εταιρίας
δημιουργώντας έτσι έναν άμεσα προσβάσιμο χάρτη ειδικών.
Η κατασκευή της Πύλης
Επιλέχθηκε μια ομάδα πωλήσεων ως πιλότος για την ανάπτυξη του
εγχειρήματος η οποία συνεργαζόταν με έναν από τους σπουδαιότερους πελάτες της
εταιρίας ο οποίος μάλιστα ήταν ηγέτης στον κλάδο του όσον αφορά στο μάρκετινγκ.
Η επεξεργασία στοιχείων της ομάδας πιλότου οδήγησε στη θέσπιση τριών βασικών
στόχων για το πρόγραμμα: α) το διαμοιρασμό γνώσης, β) την αξιοποίηση δεδομένων
σχετικών με τους πελάτες και γ) την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μέσα στις
ομάδες. Το έργο ανατέθηκε στην εταιρία Navigator η οποία κατόπιν εγκρίσεως του
τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων της Frito-Lay’s χρησιμοποίησε τεχνολογίες
όπως Java, Lotus Domino, Web Intelligence, IBM βάση δεδομένων και μια μηχανή
αναζήτησης φυσικής γλώσσας για να δημιουργήσει μέσα σε τρεις μήνες ένα πρότυπο.
Ο εμπλουτισμός της Πύλης ήταν μια διαδικασία που ξεκινούσε τελείως από
την αρχή καθώς ποτέ μέχρι τότε δεν είχε γίνει απόπειρα χαρτογράφησης της ειδικής
γνώσης της Frito-Lay’s. Ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της εταιρίας με τον υπεύθυνο της
Navigator

πραγματοποίησαν

μια

καταγραφή

στην

εταιρία

προκειμένου

να

δημιουργήσουν τα προφίλ ειδικών έτσι ώστε αφενός οι πωλητές να γνωρίζουν ποιος
είναι ποιος και να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες και αφετέρου η
εταιρία να καταγράψει και να αξιοποιήσει πληρέστερα τη διαθέσιμη γνώση.
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Παράλληλα, το σύστημα ρυθμίστηκε έτσι ώστε να αναβαθμίζεται συνεχώς με
αποτελέσματα ερευνών και αναλύσεων του τμήματος μάρκετινγκ σχετικά με τους
πελάτες και την αγορά.
Ένα άλλο θέμα που απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή ήταν η ασφάλεια των
δεδομένων των πελατών τα οποία πολλές φορές ήταν κατά κάποιο τρόπο απόρρητα.
Για το σκοπό αυτό, η γνώση στην Πύλη ήταν χωρισμένη σε θεματολογίες και επίπεδα
ενδιαφέροντος στα οποία είχαν πρόσβαση μόνο αυτοί που έπρεπε και είχαν το
δικαίωμα. Ο αποκλεισμός των υπόλοιπων από στοιχεία που θεωρούνταν απόρρητα
εξασφαλιζόταν μέσω της χρήσης κωδικών πρόσβασης.
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής
Η εφαρμογή και χρήση της Πύλης Διαχείρισης Γνώσης από την ομάδα πιλότο
είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην αύξηση των πωλήσεων. Η ομάδα που
συμμετείχε στο πρόγραμμα σχεδόν διπλάσιασε τις συναλλαγές της με τον κύριο
πελάτη ο οποίος επίσης ήταν πολύ ευχαριστημένος καθώς πουλούσε και ο ίδιος
περισσότερα snacks της Frito-Lay’s.
Από την άλλη πλευρά η χρήση της Πύλης ευχαρίστησε και τους πωλητές
καθώς

πλέον

εξοικονομούν

πολύτιμο

χρόνο

και

επικοινωνούν

εύκολα

και

αποτελεσματικά. Η ανταλλαγή εγγράφων με fax έχει εξαλειφθεί και πλέον διακινείται
άμεσα κάθε δυνατή πληροφορία όπως οι καλύτερες πρακτικές (best practices),
αναπτυγμένες παρουσιάσεις και νέα για τους πελάτες. Επίσης, οι διευρυμένες
δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει η Πύλη συνεισφέρουν θετικά στις
διαπροσωπικές σχέσεις. Για παράδειγμα, όλοι πλέον ενημερώνονται για τις
ημερομηνίες γενεθλίων των συναδέλφων τους. Συνέπεια της ικανοποίησης των
εργαζομένων είναι η σημαντική μείωση του ποσοστού αποχώρησης από την εταιρία
καθώς το κλίμα συνεργασίας έχει ανακουφίσει πολύ τους πωλητές που ένιωθαν
πιεσμένοι και απομονωμένοι.
Στο επίπεδο της διοίκησης πωλήσεων η Πύλη Διαχείρισης Γνώσης είναι
επίσης ευεργετική. Οι αρχηγοί των ομάδων μπορούν να μελετούν καλύτερα τις
δυνάμεις και αδυναμίες των πωλητών (οι οποίες υποχρεωτικά αναγράφονται στο
σύστημα) και έτσι να συντονίζουν πιο αποτελεσματικά τη διαδικασία των πωλήσεων.
Η

Πύλη

Διαχείρισης

Γνώσης

αποδείχτηκε

τόσο

επιτυχημένη

ώστε

υιοθετήθηκε και από τη βασική επιχειρηματική μονάδα της PepsiCo. Μάλιστα
σχεδιάζεται η ολοκλήρωση του συστήματος ώστε να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα
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της μητρικής εταιρίας και να ενσωματώνει τη γνώση και τις πληροφορίες τους. Με
αυτόν

τον

τρόπο

θα

επιδιωχθεί η

ταυτόχρονη

προώθηση

προϊόντων

που

καταναλώνονται σε ίδια μέρη όπως σε μεγάλα super markets (Shein 2001).

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Η εταιρία
Η εταιρία Fingerhut Corporation έχει έδρα στη Μινεσότα και ετήσιο τζίρο 2
δις $.

Απασχολεί προσωπικό εννιάμιση χιλιάδων (9500) ατόμων σε πέντε

διαφορετικές πολιτείες και παρουσιάζει σταθερή αύξηση κερδών από το 1982 ως το
1998 που καταγράφηκαν τα στοιχεία. Όπως λέει ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής της, η
εταιρία χρησιμοποιεί τις ταχυδρομικές παραγγελίες (mail order) σε συνδυασμό με
κάποιο είδος μάρκετινγκ βάσει δεδομένων από την αρχή της λειτουργίας της πενήντα
χρόνια πριν. Σήμερα, προσωπικό που αποτελείται από διακόσιους αναλυτές
μάρκετινγκ, τριακόσιους γραφίστες και σαράντα στατιστικούς αναλυτές ερευνά
διαρκώς τις βάσεις δεδομένων της εταιρίας με σκοπό να βρει τρόπους με τους
οποίους η Fingerhut θα διαφοροποιηθεί και θα ξεπεράσει τον ανταγωνισμό. Στα
πλαίσια της λειτουργίας του μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται εκατοντάδες πολύπλοκα
μαθηματικά μοντέλα που τμηματοποιούν την αγορά σε μικρά τμήματα (niche) και
λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε στοιχείο που μπορεί να επιφέρει την επιθυμητή
διαφοροποίηση όπως η τιμολόγηση των προϊόντων ή το δημιουργικό μέρος της
περιγραφής των προϊόντων.
Η αυξήσεις των πωλήσεων που απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια η Fingerhut
οφείλονται στην αυξημένη αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ στην οποία συμβάλει
δραστικά το τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρίας. Περισσότεροι από
πεντακόσιοι άνθρωποι προσπαθούν να αλιεύσουν νέα χαρακτηριστικά των πελατών
που

θα οδηγήσουν

σε επιτυχημένες και αποδοτικές προσφορές

μέσω των

ταχυδρομικών καταλόγων που χρησιμοποιεί αποκλειστικά η Fingerhut για να
προωθήσει τα προϊόντα της.

Μάρκετινγκ βάσει δεδομένων
Η εταιρία χρησιμοποιεί συστήματα εξόρυξης δεδομένων για να ανταγωνιστεί
επιχειρήσεις με πωλήσεις σε καταστήματα. Ο βασικός στόχος της είναι να συνδυάσει
πληροφορίες των πελατών της με πληροφορίες πελατών άλλων εταιριών mail-order
για να σχηματίσει ομάδες πελατών αρκετά μεγάλες ώστε να δικαιολογούν τα κόστη
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σχεδιασμού, εκτύπωσης και αποστολής των καταλόγων. Εφόσον αυτές οι ομάδες
έχουν παρόμοια αγοραστική συμπεριφορά η Fingerhut μπορεί να αυξήσει τις
πιθανότητες της για συνεργασία μαζί τους μέσω καλύτερης στόχευσης μάρκετινγκ.
Για παράδειγμα, αναλυτές μάρκετινγκ της εταιρίας ανακάλυψαν ότι οι πελάτες
τριπλασιάζουν τις αγορές τους στο διάστημα 12 εβδομάδων μετά από κάποια
μετακόμιση. Οι αυξημένες αυτές αγορές ακολουθούν κάποιο κοινό πρότυπο,
αφορούν διαδοχικά έπιπλα, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, διακόσμηση ενώ δεν
περιλαμβάνουν κοσμήματα και ηλεκτρικές συσκευές. Η ανακάλυψη του προτύπου
αυτού ήταν πολύ χρήσιμη για την εταιρία που εκτός από το ότι ανέπτυξε έναν νέο
κατάλογο για «μετακομίσεις», συνειδητοποίησε ότι το επίμαχο διάστημα κάποιοι
άλλοι κατάλογοι είχαν ελάχιστες πιθανότητες ανταπόκρισης. Το απώτερο μάθημα
από τη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πως οποιοδήποτε πρότυπο στην αγοραστική
συμπεριφορά των πελατών μπορεί να είναι χρήσιμο και πρέπει να ανακαλύπτεται.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Η

Fingerhut

χρησιμοποιώντας

στατιστικούς

πίνακες

βεβαιότητας

και

πιθανοτήτων, μελετά τη συμπεριφορά των πελατών της και συνδυάζει το μάρκετινγκ
με την εξυπηρέτηση πελατών. Για παράδειγμα, ενδεχόμενη ταχυδρομική παραγγελία
ακολουθείται από τηλεφωνική επαφή του προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών
προκειμένου να ενημερωθεί ο πελάτης για τις λεπτομέρειες της παράδοσης και να
δώσει την έγκριση του για περαιτέρω επικοινωνία ανατροφοδότησης. Σε περίπτωση
που ο πελάτης αρνηθεί τις μετέπειτα επαφές για ανατροφοδότηση σχετικά με τις
υπηρεσίες που του παρήχθησαν, το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών δεν
επικοινωνεί

μαζί

του.

Τέτοιου

είδους

συμπεριφορά,

συνιστά

πραγματικά

εξατομικευμένη μεταχείριση σε κάθε πελάτη και συντελεί στη διατήρηση πελατών
που στον συγκεκριμένο κλάδο είναι κρίσιμη για την κερδοφορία καθώς τα κόστη
απόκτησης ενός πελάτη χρειάζονται έναν ικανό αριθμό συναλλαγών για να
αποσβεστούν.
Η βάση δεδομένων
Η εταιρία χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων με στοιχεία μεγέθους επτά ΤΒ (7
terabyte) και περίπου δύο χιλιάδες μεταβλητές για κάθε πελάτη. Η διατήρηση μιας
τόσο μεγάλης βάσης δεδομένων και η χρήση της από ένα επιθετικό τμήμα μάρκετινγκ
απαιτεί τον εστιασμό των προσπαθειών της εταιρίας σε τρεις τομείς.
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•

Συνεχής αναβάθμιση των δεδομένων. Οι λειτουργικοί χρήστες της βάσης
χρειάζονται δεδομένα για τους πελάτες που είναι αναβαθμισμένα στο
τελευταίο δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση που ο πελάτης για παράδειγμα είναι
στην τηλεφωνική γραμμή, το προσωπικό πρέπει να έχει άμεσα και έγκυρα στη
διάθεση του κάθε στοιχείο που μπορεί να χρειαστεί.

•

Ρύθμιση για βέλτιστη απόδοση. Τα δεδομένα πρέπει να είναι αποθηκευμένα
στη βάση με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη χρήση
στους λαμβάνοντες αποφάσεις, για παράδειγμα στους αναλυτές μάρκετινγκ.
Έτσι, απαιτούνται συνεχείς μικρές τροποποιήσεις στη δομή ανάλογα με τις
εξελίξεις στις απαιτήσεις των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

•

Κοινή και ενιαία κατανοητή γλώσσα. Ο όρος παραγγελία μπορεί να έχει
διαφορετικό νόημα για το προσωπικό του μάρκετινγκ ή της αποθήκης. Πρέπει
να υπάρχει κάποιος κοινός κώδικας συνεννόησης ώστε η αλίευση στοιχείων
από τη βάση δεδομένων να μη δημιουργεί φαινόμενα «βαβέλ» που μπορεί να
έχουν άσχημες συνέπειες για την αποτελεσματικότητα της καθημερινής
λειτουργίας της επιχείρησης.

Εκπαίδευση
Η επιτυχία της επιχειρηματικότητας που εφαρμόζει η Fingerhut απαιτεί
καινοτομική εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη εταιρία εφαρμόζει δύο ξεχωριστά και
τυποποιημένα προγράμματα

εκπαίδευσης.

Το

πρώτο

πρόγραμμα

είναι στην

αρμοδιότητα του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και η συμμετοχή σε αυτό έχει
εθελοντική βάση για όλους εκτός τους νεοπροσληφθέντες στο τμήμα Μάρκετινγκ
που συμμετέχουν όλοι υποχρεωτικά. Ο χαρακτήρας του προγράμματος είναι ελαφρύς
και διασκεδαστικός ενώ ο βασικός στόχος είναι η ανταλλαγή ιδεών και η προτροπή
στο προσωπικό να ανακαλύψουν νέους τρόπους αξιοποίησης της βάσης δεδομένων
της εταιρίας. Η εκπαίδευση παρέχεται σε μεγάλες ομάδες ατόμων (συνήθως περίπου
100) και συχνά παρευρίσκονται μέλη της ανώτατης διοίκησης που προσπαθούν να
τονίσουν τη σπουδαιότητα του προγράμματος δείχνοντας παράλληλα την πίστη τους
σε αυτό. Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες και
περιλαμβάνει άτυπες συναντήσεις έξι ή επτά ατόμων οι οποίοι ασχολούνται με την
ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόζει ο καθένας και με την από κοινού επίλυση
πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
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Έλεγχος
Η εταιρία προφυλάσσεται από ενδεχόμενες παρερμηνείες των δεδομένων και
των προτύπων μέσω συστηματικού ελέγχου πριν την εφαρμογή. Κάθε νέα ιδέα για το
μάρκετινγκ δοκιμάζεται σε ομάδες ελέγχου πριν υιοθετηθεί ως πολιτική της
Fingerhut. Για παράδειγμα η προσφορά ενός νέου μηχανήματος άσκησης που
θεωρείται από τους αναλυτές ότι θα έχει θετική ανταπόκριση, περιλαμβάνεται
δοκιμαστικά σε δέκα ομάδες των δέκα χιλιάδων καταλόγων (νούμερο πολύ μικρό σε
σχέση με τις εκατοντάδες εκατομμυρίων καταλόγων που ταχυδρομεί η εταιρία
ετησίως) ώστε να εξεταστεί η ανταπόκριση στη νέα προσφορά σε σύγκριση με άλλα
ομοειδή

προϊόντα.

Παράλληλα,

το

τμήμα

Πληροφοριακών

Συστημάτων

παρακολουθεί τόσο μηχανικά όσο και προσωπικά κάθε ερώτημα στη βάση
δεδομένων

ώστε

να

αναγνωρίζει για

παράδειγμα

συχνά

επαναλαμβανόμενα

ερωτήματα που μπορούν να ταξινομηθούν ως «Συχνά εμφανιζόμενες ερωτήσεις»
(FAQs).

Με

αυτόν

τρόπο

ερευνά

διαρκώς

για

ευκαιρίες

βελτίωσης

των

ακολουθούμενων διαδικασιών και της διάρθρωσης της βάσης δεδομένων. Συνεπώς, ο
έλεγχος είναι ένα πολύτιμο εργαλείο ποιότητας και συνεχούς αναβάθμισης για την
Fingerhut (Pearson 1998).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Η λειτουργία του οργανισμού
Η περίπτωση αυτή εστιάζει στην τεχνική πλευρά του σχεσιακού μάρκετινγκ
που εφαρμόζει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αφορά έναν οικολογικό
οργανισμό του οποίου τα έσοδα προέρχονται από εισφορές υποστηρικτών του που
κατά 94% είναι ιδιώτες. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν τη λειτουργία του μάρκετινγκ
πολύ σημαντική για την εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού. Η πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη

μέθοδος πληρωμής των υποστηρικτών

είναι πλέον

μέσω

τραπεζικών καταθέσεων. Το σύστημα διαχείρισης των εσόδων έχει αναβαθμιστεί
πρόσφατα σε πλήρως ηλεκτρονικό ελαχιστοποιώντας την γραφειοκρατία και
δημιουργώντας την πηγή άφθονων ηλεκτρονικών δεδομένων.

Η βάση δεδομένων
Η βάση δεδομένων προέκυψε από στοιχεία που ως τη δημιουργία της ήταν
αρχειοθετημένα σε κάρτες και φακέλους. Πολλοί από τους περιορισμούς εκείνης της
εποχής (κενά πεδία με αστερίσκους) συνόδευαν τη βάση μέχρι πολύ πρόσφατα και
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δημιουργούσαν τα ανάλογα προβλήματα. Η εταιρία πλέον έχει θεσπίσει κανόνες και
διαδικασίες που διασφαλίζουν την ακρίβεια και εγκυρότητα των δεδομένων, ενώ
επιτρέπουν μεγάλη ευελιξία στο χειρισμό των στοιχείων. Για παράδειγμα, όσοι
καταχωρούνται για πρώτη φορά στη βάση συμπληρώνουν ημερομηνία γέννησης αντί
για ηλικία,

τους

ζητείται αριθμός τηλεφώνου

και διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου ενώ σε κάθε τηλεφωνική επαφή του οργανισμού με τα μέλη, τα
παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και επιβεβαιώνονται. Καθώς ο οργανισμός βασίζεται
αποκλειστικά στα στοιχεία της βάσης δεδομένων , η εγκυρότητα των δεδομένων και
η καταλληλότητα των κανόνων ασφαλείας δοκιμάζονται συνεχώς.
Η ομάδα του μάρκετινγκ φροντίζει ώστε να τίθενται οι σωστοί στόχοι έρευνας
και να συλλέγονται μόνο τα σχετικά δεδομένα που θα έχουν αξία. Χρησιμοποιούν
τελευταία τεχνολογία εξόρυξης δεδομένων και ηλεκτρονικού εμπορίου για να
αλιεύσουν τα δεδομένα και να επιτύχουν την επιθυμητή ανάλυση. Μια καλή ομάδα
αναλυτών της βάσης δεδομένων θεωρείται κρίσιμη για τη βαθύτερη και πιο
αποτελεσματική κατανόηση της βάσης. Η ομάδα αυτή συμβαδίζει με τις εξελίξεις
στην

τεχνολογία

προκειμένου

να

εξασφαλίζει

διαρκή

επιτυχία.

Η

βάση

αναδιαρθρώνεται συνεχώς, ενώ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι το επίσημο κανάλι
επικοινωνίας του οργανισμού με τις εταιρίες τηλεμάρκετινγκ τις οποίες χρησιμοποιεί
για την προώθηση του.
Σχεσιακό μάρκετινγκ (relationship marketing)
Το σχεσιακό μάρκετινγκ είναι το όπλο του οργανισμού για να προσελκύει
νέους υποστηρικτές και να μειώνει τη φθορά των παλαιότερων. Για τους δύο αυτούς
σκοπούς χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων η οποία κατασκευάστηκε εξ αρχής με
βάση αυτή την επιδίωξη. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σχεσιακού μάρκετινγκ
αυτού του οργανισμού είναι ο προσανατολισμός του πραγματικά στην φροντίδα των
υποστηρικτών/πελατών και όχι στην εκμετάλλευση τους με σκοπό την κερδοφορία. Η
επιβίωση του οργανισμού εξαρτάται άμεσα από τους υποστηρικτές του και έτσι οι
σχέσεις που προσπαθεί να συνάψει και να διατηρήσει ο οργανισμός με τα μέλη του
βασίζονται σε πραγματικό ενδιαφέρον που μεταφράζεται σε πλήρως εξατομικευμένη
μεταχείριση του καθενός.
Ιδιαιτερότητες του μη κερδοσκοπικού τομέα
Οι οργανισμοί αυτού του τομέα δεν έχουν την ευχέρεια να κατανέμουν
μεγάλα ποσά στην κατασκευή και συντήρηση των βάσεων δεδομένων γιατί οι
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υποστηρικτές που προσφέρουν τα έσοδα έχουν την εύλογη απαίτηση το συντριπτικά
μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού να αφορά το έργο ευθύνης, στη
συγκεκριμένη

περίπτωση

την

οικολογική

ευαισθητοποίηση

και

προστασία.

Επιπρόσθετα, οι μισθοί των στελεχών είναι αρκετά μειωμένοι σε σύγκριση με τις
εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αυτό έχει ως συνέπεια την ανάγκη για χρήση
τεχνολογίας που

δεν

απαιτεί πολύ

εξειδικευμένες γνώσεις

και ικανότητες.

Παράλληλα, η πρόσληψη και η διοίκηση του προσωπικού πρέπει να ενσωματώνει τις
ιδιαιτερότητες του χώρου που αφορούν τα κίνητρα και τις αξίες των ανθρώπων που
επιλέγουν να εργαστούν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Από την άλλη πλευρά,
ο ρόλος του μάρκετινγκ σε τέτοιου είδους οργανισμούς είναι αναβαθμισμένος στις
αντιλήψεις των υπολοίπων τμημάτων καθώς το μάρκετινγκ είναι αυτό που
προσελκύει υποστηρικτές και μεταφέρει το όραμα του οργανισμού ενώ παράλληλα
δεν επικρίνεται για αδυναμία μέτρησης της αποδοτικότητας του (π.χ. ROI) όπως πολύ
συχνά συμβαίνει στον εμπορικό τομέα (Abbott 2001, σελ.189).
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Αναμφίβολα, η γνώση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια των
σύγχρονων

επιχειρήσεων

να

ικανοποιήσουν

τις

αυξημένες

επιθυμίες

των

καταναλωτών/πελατών και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα που θα τους
επιτρέψει να πρωταγωνιστήσουν στο στερέωμα του παγκόσμιου πια ανταγωνισμού.
Η γνώση με διττό ρόλο, αφενός ως κύριος επιχειρησιακός πόρος και αφετέρου ως
μοχλός αξιοποίησης των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρίας, έχει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιβάλουν ειδικές συνθήκες στη διαχείριση της. Η
διαχείριση γνώσης αφορά μια καθολική φιλοσοφία διοίκησης πλαισιωμένη από
μεθόδους και τεχνολογικά εργαλεία. Κύριοι στόχοι των πρωτοβουλιών διαχείρισης
γνώσης είναι ο διαμοιρασμός της γνώσης που υπάρχει στην επιχείρηση σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και η ανακάλυψη νέας γνώσης.
Το μάρκετινγκ είναι ίσως η πιο αμφιλεγόμενη και πολυδιάστατη λειτουργία
των σύγχρονων οργανισμών. Ενδεικτικό της τάσης που επικρατεί για αμφισβήτηση
του παραδοσιακού ρόλου του μάρκετινγκ στο πλαίσιο των σημερινών εταιριών είναι
το σχόλιο ενός ανωτάτου στελέχους πολυεθνικής επιχείρησης ότι «η λειτουργία του
μάρκετινγκ είναι υπερβολικά σημαντική για να την

αφήσουμε στο τμήμα

μάρκετινγκ». Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι εύκολο να οριοθετηθεί με σαφήνεια το
πεδίο δράσης του μάρκετινγκ ως ξεχωριστή επιχειρησιακή λειτουργία. Σχεδόν εξίσου
δύσκολο είναι να βρεθεί δραστηριότητα μιας επιχείρησης στην αγορά, που να είναι
τελείως ανεξάρτητη από τα εργαλεία και τη θεωρία του μάρκετινγκ.
Γίνεται ξεκάθαρο από τα παραπάνω ότι η έννοια της διαχείρισης γνώσης
μάρκετινγκ είναι ρευστή και εξαρτάται περισσότερο από τις εκάστοτε επιχειρησιακές
συνθήκες παρά από κάποια αυστηρά δομημένη και επαρκώς αναπτυγμένη θεωρία.
Ανάλογα με το ρόλο του μάρκετινγκ σε κάθε επιχείρηση και με το αν η συγκεκριμένη
επιχείρηση εφαρμόζει κάποια πρωτοβουλία διαχείρισης γνώσης, ο όρος διαχείριση
γνώσης μάρκετινγκ μπορεί να λάβει διαφορετικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με την
προσωπική μου ανάλυση και μελέτη, υπάρχουν δύο βασικές διαστάσεις στη θεώρηση
του όρου.
Στην περίπτωση που κάποια εταιρία όπως η 3Μ στις πρακτικές εφαρμογές,
επιθυμεί να εφαρμόσει τη διαχείριση γνώσης καθολικά, με στόχο τη συνεχή
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βελτίωση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του επιχειρησιακού
οικοδομήματος, το μάρκετινγκ αποτελεί τα αυτιά, το στόμα και εν μέρει τα χέρια της
εταιρίας στην αγορά. Ως τέτοιο συμμετέχει στη διαχείριση γνώσης με διάφορους
τρόπους που ποικίλουν από την εφαρμογή προγραμμάτων CRM ως τη συμμετοχή
των στελεχών

μάρκετινγκ σε άτυπες συναντήσεις ανταλλαγής ιδεών ή

σε

διαλειτουργικές ομάδες ανάπτυξης νέων προϊόντων.
Από την άλλη πλευρά, προγράμματα διαχείρισης γνώσης μπορούν να
εφαρμοστούν και αποκλειστικά στο τμήμα ή στη λειτουργία μάρκετινγκ άσχετα με
τις πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλα πεδία μιας επιχείρησης, αλλά πάντα
ανάλογα με την αντίληψη της επιχείρησης αυτής για το μάρκετινγκ. Προπομποί
τέτοιων προγραμμάτων ήταν κάποιες πρωτοβουλίες εφαρμογής μάρκετινγκ βάσει
δεδομένων ή CRM. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη μεθοδολογία εξόρυξης δεδομένων
αποτελεί το βασικό συστατικό μιας τέτοιας πρωτοβουλίας διαχείρισης γνώσης
μάρκετινγκ. Ωστόσο, η ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων δεν επαρκεί για να
χαρακτηριστεί μια προσπάθεια ως διαχείριση γνώσης. Απαιτείται επιπλέον ένα είδος
ολοκλήρωσης που θα επιτρέπει τη διάχυση της γνώσης, την αποθήκευση της για
μετέπειτα χρήση και την εφαρμογή της στην επιχειρησιακή πρακτική από το
στρατηγικό σχεδιασμό ως τις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΝΩΣΗΣ

Τα οφέλη στα οποία δυνητικά αποβλέπει μια επιχείρηση που επιθυμεί να
αξιοποιήσει τη

διαχείριση

γνώσης

στο

πλαίσιο,

ή

με

τη

σύμπραξη,

της

δραστηριότητας μάρκετινγκ είναι πολλαπλά και πολυδιάστατα. Η επίδραση της
αποτελεσματικής μόχλευσης της γνώσης στη συνολική απόδοση μάρκετινγκ μιας
επιχείρησης πραγματώνεται μέσα από τους παρακάτω κύριους θεματικούς άξονες:
♦♦· Παρακολούθηση του περιβάλλοντος μέσω ροής δεδομένων και γρήγορη
ανίχνευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της δημιουργίας νέας
γνώσης.
❖ Πληροφόρηση για τις πραγματικές, εκφρασμένες και μη, ανάγκες των
πελατών/καταναλωτών και συνεπώς καλύτερη στόχευση για την ικανοποίηση
τους.
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❖ Συνέργεια

και

πολλαπλασιαστικά

αποτελέσματα

της

υπαρκτής

αλλά

διασκορπισμένης γνώσης της επιχείρησης μέσω κεντρικής αποθήκευσης και
ευρύ διαμοιρασμού.
❖ Άμεση

ανταπόκριση

σε

μεταβολές των

οικονομικών συνθηκών,

των

προτιμήσεων πελατών/καταναλωτών και της τεχνολογίας.
❖ Διεύρυνση

των

εναλλακτικών

στρατηγικών

μέσω

ακριβέστερης

τμηματοποίησης.
❖ Βελτίωση της συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς της εφοδιαστικής
αλυσίδας και της αλυσίδας αξίας και αύξηση της συνεργατικής ωφέλειας
μέσω της ανταλλαγής γνώσης.
❖ Εξασφάλιση της δυνατότητας μακροχρόνιας επιβίωσης μέσω της ανάπτυξης
ικανοτήτων και διαδικασιών οργανωσιακής μάθησης. Διαχείριση γνώσης
σημαίνει δημιουργία νέας γνώσης αλλά και δημιουργία μηχανισμών συνεχούς
δημιουργίας νέας γνώσης.
❖ Ελκυστικό περιβάλλον εργασίας με αποτέλεσμα την ικανοποίηση και άρα
μακρόχρονη

παραμονή

των

εργαζομένων

με

αυξημένα

επίπεδα

παραγωγικότητας.
❖ Συντονισμός των επιχειρηματικών λειτουργιών και των δραστηριοτήτων
διαφόρων στελεχών με αποτέλεσμα την πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη
συμπεριφορά και εικόνα της εταιρίας στους συνεργάτες της.
❖ Ταχύτερη επίλυση προβλημάτων και αξιοποίηση κάθε γνώσης και εμπειρίας
στην εξεύρεση λύσεων.

ΚΡΙΣΙΜΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Αναμφίβολα η επιχειρηματική επιτυχία στις απαρχές του 21ου αιώνα βασίζεται
σε μεγάλο ποσοστό στην καινοτομία και στις αναπτυξιακές επενδύσεις. Παράλληλα
όμως, το κυνήγι του επόμενου μεγάλου βήματος πολλές φορές οδηγεί σε προσπάθειες
που δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη και τελικώς βαίνουν επιζήμιες για την
επιχείρηση. Οι πρωτοβουλίες διαχείρισης γνώσης γενικότερα, αλλά και ειδικά με
εστίαση στο μάρκετινγκ, δε στερούνται αυτού του κινδύνου. Συγκεκριμένα, μέσα από
τη μελέτη προσπαθειών που δε στέφθηκαν με επιτυχία, έχουν αναγνωριστεί ορισμένα
σημεία κλειδιά που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο αποτέλεσμα. Η επιχειρηματική
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πρωτοβουλία διαχείρισης γνώσης μάρκετινγκ που αξιώνει αυξημένες πιθανότητες
επιτυχίας, επιβάλλεται να εξετάσει προσεκτικά και να διαχειριστεί αποτελεσματικά
τους παρακάτω παράγοντες:
> Οργανωσιακή δομή. Η δομή του επιχειρησιακού σχήματος έχει σημαντικές
επιπτώσεις

στη

δημιουργία,

διατήρηση

και

διάχυση

της γνώσης.

Η

αποτελεσματική διαχείριση γνώσης απαιτεί δομές με αυξημένες δυνατότητες
επικοινωνίας

και

συνεργασίας

σε

συνδυασμό

με

την

εξάλειψη

της

γραφειοκρατίας και των ενδοεπιχειρησιακών συνόρων. Επίσης, μοντέλα
«εικονικών» ή «διευρυμένων» επιχειρήσεων έχουν την επιπλέον δυσκολία της
εδραίωσης σχέσεων οικειότητας μεταξύ των κατά κανόνα πρώτη φορά
συνεργαζόμενων στελεχών, όπως επίσης και την καλλιέργεια οργανωσιακής
κουλτούρας και ταυτότητας σε σχήματα που δεν υφίστανται για πολύ καιρό
πριν και μπορεί να είναι προσωρινά (Nissen et al. 2000, σελ.22).
> Δέσμευση της διοίκησης. Πολλές φορές κατά τη διαδικασία της εφαρμογής
ανακύπτουν απρόβλεπτα προβλήματα τα οποία πιέζουν για αλλαγή πλάνων ή
για εγκατάλειψη του σχεδίου. Η δέσμευση της διοίκησης στην εκπλήρωση της
πρωτοβουλίας και το εσωτερικό μάρκετινγκ ώστε να ενημερωθούν και να
στηρίξουν την προσπάθεια όλα τα στελέχη, διαδραματίζουν σπουδαίο θετικό
ρόλο στην επιτυχή έκβαση.
> Κίνητρα για διαμοιρασμό γνώσης. Εφόσον η γνώση αποτελεί επιχειρησιακό
πόρο και πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι φυσικό να υπάρχει
κάποια απροθυμία από την πλευρά των εργαζομένων να μοιραστούν τη
γνώσης τους. Τέτοιες αναπόφευκτες δυσκολίες πρέπει να ξεπεραστούν με την
παροχή κινήτρων είτε οικονομικών είτε άλλων, όπως και με την καλλιέργεια
οργανωσιακής

κουλτούρας

που

θα

ενδυναμώνει

τους

δεσμούς

των

εργαζομένων με την εταιρία και θα ταυτοποιεί τα συμφέροντα τους.
> Εκπαίδευση. Είτε το πρόγραμμα διαχείρισης γνώσης αφορά την τεχνολογία
είτε

την

ανθρωποκεντρική

προσέγγιση,

χρειάζεται

εκπαίδευση

των

εργαζομένων για να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα οι τεχνολογικές πρωτοβουλίες
είναι πιο απαιτητικές σε αυτό το θέμα καθώς πολλές φορές απαιτούν ιδιαίτερα
εξειδικευμένες γνώσεις. Παράλληλα οι ανάγκες δεξιοτήτων των εργαζομένων
που επιβάλει κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης γνώσης πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη και στο στάδιο της στρατολόγησης και πρόσληψης.
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> Στρατηγική. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία διαχείρισης γνώσης πρέπει αφενός
να έχει τη δική της στρατηγική με ξεκάθαρους και σαφώς ορισμένους στόχους
και αφετέρου να συμφωνεί και να συμπληρώνει τη γενική επιχειρησιακή
στρατηγική (Clarke 2001, σελ.192). Το θέμα της στρατηγικής είναι ύψιστης
σημασίας για το σχεδίασμά και την υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης
γνώσης καθώς είναι πολλοί οι παράγοντες όπως το είδος της γνώσης και η
φάση στον κύκλο ζωής της γνώσης (δημιουργία, αποθήκευση, διαμοιρασμό,
εφαρμογή), που διαφοροποιούν τις ανάγκες σε όρους στρατηγικής (Bhatt

2000).
>

Δικαιολόγηση στους μετόχους και στους επενδυτές. Προκειμένου μια
εταιρία

να

αναλάβει

το

κόστος

σχεδιασμού

και

εφαρμογής

ενός

προγράμματος διαχείρισης γνώσης, επιθυμεί την αιτιολόγηση της επένδυσης
σε όρους απόδοσης επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.
> Διαχρονικότητα και συνέχεια.

Οι απαιτήσεις των εταιριών από τα

προγράμματα διαχείρισης γνώσης αφορούν τη συνεχή καινοτομία διαχρονικά
και την εξασφάλιση ευελιξίας και προσαρμοστικότητας ώστε η επιχείρηση να
αντεπεξέρχεται στις συνεχείς και αστραπιαίες μεταβολές της αγοράς. Κάθε
φιλόδοξο πρόγραμμα διαχείρισης γνώσης πρέπει να προσαρμόζεται στις
εκάστοτε νέες συνθήκες «παρασύροντας» ολόκληρη την εταιρία στην εξέλιξη
και χαρίζοντας της μακροζωία. Αυτό επιτάσσει την ευθυγράμμιση του ρυθμού
καινοτομίας και προσαρμογής της διαχείρισης γνώσης με τη δυναμική
μεταβολών του γενικότερου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η αέναη επίτευξη
αυτής της ευθυγράμμισης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το αρχικό στάδιο
σχεδιασμού του προγράμματος.
> Ολοκλήρωση. Μεμονωμένες τεχνολογικές εφαρμογές ή περιορισμός της
πρωτοβουλίας διαχείρισης γνώσης στη χρήση τεχνολογίας πληροφοριακών
συστημάτων χωρίς μέτρα οργανωσιακού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα,
συχνά δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και απαξιώνονται γρήγορα. Οι
αρχιτέκτονες συστημάτων διαχείρισης γνώσης πρέπει να έχουν μια ολιστική
αντίληψη ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής ολοκλήρωσης, τόσο
σχετικά με τις διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές, όσο και με την εξασφάλιση
του κατάλληλου συμπεριφορικού και κοινωνιολογικού πλαισίου, προκειμένου
να

επιτύχουν

συστήματα

που

θα

προσφέρουν

διαρκώς

καινοτόμα
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επιχειρηματικά μοντέλα και ανταγωνιστικές προτάσεις αξίας στους πελάτες
(Malhotra 2003).

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΝΩΣΗΣ

Η διαχείριση γνώσης έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη ως επιχειρηματικό
εργαλείο προόδου και αποτελεσματικότητας τα τελευταία χρόνια. Η συνολικά
ανοδική της πορεία χαρακτηρίζεται από κάποιες επιμέρους κατευθύνσεις. Σύμφωνα
με έρευνα στην οποία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Delphi και συμμετείχαν ειδικοί
του τομέα της διαχείρισης γνώσης παγκόσμια (Scholl et al. 2004), προέκυψαν οι
ακόλουθες μελλοντικές τάσεις ως πιο πιθανό και πιο θεμιτό να εκδηλωθούν.
■

Συνέχιση της μετατόπισης της προσοχής στον ανθρώπινο παράγοντα και στο
οργανωσιακό πλαίσιο στο οποίο ευδοκιμεί η εργασία «γνώσης».

■

Ολοκλήρωση της διαχείρισης γνώσης ενδοεπιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά
και ενσωμάτωση των λειτουργιών της στις επιχειρησιακές δραστηριότητες,
έτσι ώστε η διαχείριση γνώσης να πραγματώνεται αυτόματα και διαρκώς σε
όλο το εύρος της επιχειρησιακής λειτουργίας και να μην αποτελεί ξεχωριστό
και αποκομμένο πεδίο.

■

Σχεδιασμός και προσαρμογή της υποστηρικτικής τεχνολογίας πληροφοριακών
συστημάτων με βάση τους ανθρωποκεντρικούς παράγοντες επιτυχίας του
προγράμματος διαχείρισης γνώσης.

■

Ανάπτυξη πολυσυλλεκτικού εμπεριστατωμένου θεωρητικού πλαισίου για τη
διαχείριση γνώσης από το οποίο στη συνέχεια θα εκκολαφθεί εμπειρική
έρευνα που θα το ενισχύσει περαιτέρω στην εξέλιξη γόνιμων θεωριών.

Από την άλλη πλευρά, η εταιρία KPMG διενεργώντας ανά δύο χρόνια έρευνες
για τη διαχείριση γνώσης όπως εφαρμόζεται σε κερδοσκοπικούς και μη οργανισμούς
στην Ευρώπη, έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τις μελλοντικές τάσεις βασιζόμενη
στην ιστορική συνέχεια και στη μεθοδολογικά ελεγχόμενη σύγκριση ανά διετία. Η
έρευνα του 2003 αναγνώρισε τρεις βασικές προκλήσεις για το μέλλον της διαχείρισης
γνώσης.
Ο Αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών γνώσης. Οι επιχειρήσεις χάνουν
επιχειρηματικές ευκαιρίες επειδή δεν αξιοποιούν κατάλληλα σημαντικό μέρος
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της γνώσης τους. Υπάρχει μια ξεκάθαρη ανάγκη για μεθοδολογίες και
εργαλεία που θα εξερευνούν τα πεδία γνώσης σημαντικών εταιρικών
λειτουργιών, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης, διαχείρισης και
αξιοποίησης αυτής της γνώσης που όσο η χρησιμότητα της είναι άγνωστη,
είναι αδρανής.
Ο Ολοκλήρωση της διαχείρισης γνώσης σε πελάτες, προμηθευτές και
συνεργάτες. Οι εταιρίες αναμένεται να στραφούν στο διαμοιρασμό γνώσης με
το εξωτερικό τους περιβάλλον με πρωτοβουλίες δικτύων και μοντέλα
διευρυμένης επιχείρησης. Η διαχείριση γνώσης καλείται να ενσωματωθεί σε
προγράμματα

διαχείρισης

της

εφοδιαστικής

αλυσίδας

και γενικά να

υποστηρίξει την εξωστρεφή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και
γνώσης.
Ο Εξασφάλιση επιτυχημένης εφαρμογής. Η δημιουργία μιας κεντρικής πηγής
γνώσης που δεν χρησιμοποιεί κανείς δε συνιστά επιτυχημένη εφαρμογή
διαχείρισης γνώσης. Οι διαδικασίες διαχείρισης γνώσης πρέπει να είναι
προτεραιότητα

των

επιχειρησιακές

εργαζομένων

δραστηριότητες

και

ενσωματωμένες

προκειμένου

να

σε

όλες

επιφέρουν

τις

τελικά

αποτελεσματικά οφέλη και απόδοση της επένδυσης. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με την υποστήριξη των εργαζομένων οι οποίοι θα πρέπει
επίσης να διευκολύνονται στην εργασία τους και να απολαμβάνουν οφέλη από
τη διαχείριση γνώσης. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται σχεδιασμός και
στρατηγική για επαρκή χρηματοδότηση, κατάλληλη στοχοθέτηση, κατανομή
ρόλων

και

αρμοδιοτήτων,

παρακολούθηση,

εκπαίδευση,

παρακίνηση,

κίνητρα.

Όλοι

οι

προαναφερόμενοι

παράγοντες

μελλοντικής

επιρροής

στις

πρωτοβουλίες διαχείρισης γνώσης ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν η εφαρμογή
αφορά ένα μεμονωμένο τμήμα, είναι διαλειτουργική/διατμηματική, περιλαμβάνει
διάφορες επιχειρήσεις ή τέλος, ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα με το μοντέλο της
διευρυμένης επιχείρησης.

111

112

Ευχαριστίες
Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας οφείλω να
ευχαριστήσω θερμά την κα Μάνθου Βασιλική και την κα Βλαχοπούλου Μάρω που
ανέλαβαν την επίβλεψη και συνέβαλλαν με συμπληρωματικό υλικό και πολύτιμες
παρατηρήσεις στο τελικό αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε λάθη, παρερμηνείες ή
παραλείψεις, ευθύνομαι αποκλειστικά ο ίδιος.

113

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ENH
1. Abbott J., “Data data everywhere and not a byte of use?”. Qualitative Market
Research: An International Journal, Vol 4, Num 3, ppl82, MCB University
Press 2001.
2. Achrol R. S., Kotler P., “Marketing in the Network Economy”, Journal of
Marketing, Vol 63, Special Issue, ppl46-163, Oct 1999.
3. Alavi M., Leidner D., “Review: Knowledge Management And Knowledge
Management Systems: Conceptual Foundations And Research Issues”, MIS
Quarterly, Vol 25, No 1, ppl07-136, March 2001.
4. Arthur W. B., “Increasing Returns and the New World of Business”, Harvard
Business Review, pp 100-109, July-August 1996.
5. Beijerse R. P., “Questions in knowledge management: defining and
conceptualising a phenomenon”, Journal of Knowledge Management, Vol 3,
Number 2, pp94-109, MCB University Press 1999.
6. Bhatt G. D., “Organizing knowledge in the knowledge development cycle”,
Journal of Knowledge Management, Vol 4, Num 1, ppl5, MCB University
Press 2000.
7. Bhattacharyya S., “Evolutionary computation for database marketing”, Journal
of Database Marketing, Vol 10, 4, pp343, Henry Stewart Publications 2003.
8. Brand A., “Knowledge Management and Innovation in 3M”, Journal of
Knowledge Management, Vol 2, Num 1, September 1998.
9. Cavusgil S. T., Evirgen C., “Use of expert systems in international
marketing”, European Journal of Marketing, Vol 31, No 1, pp73, MCB
University Press 1997.
10. Chourides P., Longbottom D., Murphy W., “Excellence in knowledge
management: an empirical study to identify critical factors and performance
measures”, Measuring Business Excellence, Vol 7, No 2, pp29-45, MCB
University Press 2003.
11. Chrissohoos P. M., Anastasiou Μ. P., Kouranos I. P., Kalogeropoulou N. N.,
Aslani
Μ.
P.,
“AGORA:
AN
INTEGRATED
KNOWLEDGE
MANAGEMENT ENVIRONMENT”, INTRACOM S. A. GREECE,
phry@intracom.gr
12. Clarke T., “Part One - Knowledge Management: The Knowledge Economy”,
Education and Training, Vol 43, Number 4/5, pp 189-196, MCB University
Press 2001.
13. Dallaire R. M., “Data-based marketing for competitive advantage”,
Information Strategy: The Executive’s Journal, Vol 8, Issue 3, pp5, Spring
1992.
14. Daniel E., Wilson H., McDonald M., “Towards a map of marketing
information systems: an inductive study”, European Journal of Marketing, Vol
37, No5/6, pp821, MCB University Press 2003.
15. Day G. S., Montgomery D. B., “Charting New Directions for Marketing”,
Journal of Marketing, Vol 63, Special Issue, pp9-14, Oct 1999.
16. Despres C., Chauvel D., “Knowledge Management(s)”, Journal of Knowledge
Management, Vol 3, Num 2, pp 110-120, MCB University Press 1999.

114

17. Driver J., Louvieris P., “Integrating the enterprise: the role of a language
system for a marketing conception”, Qualitative Market Research: An
International Journal, Vol 5, Num 3, ppl72, MCB University Press 2002.
18. Fiirst K., Schmidt T., “Turbulent markets need flexible supply chain
communication”, Production Planning & Control, Vol 12, No 5, pp525, 2001.
19. Garver M. S., “Using Data Mining for Customer Satisfaction Research”,
Marketing Research, Spring 2002.
20. Gurau C., Ranchhod A., “How to Calculate the Value of a Customer /
Measuring customer satisfaction: A platform for calculating predicting and
increasing customer profitability”, Journal of Targeting, Measurement and
Analysis for Marketing, Vol 10, 3, pp203, Henry Stewart Publications 2002.
21. Hanna M., “Data mining in the e-leaming domain”, Campus-Wide
Information Systems, Vol 21, Num 1, pp29, Emerald 2004.
22. Hanvanich S., Droge C., Calantone R., “Reconceptualizing the meaning and
domain of marketing knowledge”, Journal of Knowledge Management, Vol 7,
Num 4, ppl24-l 35, MCB University Press 2003.
23. Hu J., Huang K. T., Kuse K., Su G. W., Wang K. Y., “Customer Information
Quality and Knowledge Management: A Case Study Using Knowledge
Cockpit”, Journal of Knowledge Management, Vol 1, Num 3, MCB
University Press, March 1998.
24. Junnarkar B., Brown C. V., “Re-assessing the Enabling Role of Information
Technology in KM”, Journal of Knowledge Management, Vol 1, Num 2,
pp 142-148, MCB University Press, December 1997.
25. KPMG, “Insights from KPMG’s European Knowledge Management Survey
2002/2003”, KPMG Knowledge Advisory Services, www.kpmg.nl.kas, 2003.
26. Laszlo K. C., Laszlo A., “Evolving knowledge for development: the role of
knowledge management in a changing world”, Journal of Knowledge
Management, Vol 6, Num 4, pp400-412, MCB University Press 2002.
27. Lee C. C., Yang J., “Knowledge Value Chain”, Journal of Management
Development, Vol 19, No 9, pp783-793, MCB University Press 2000.
28. Lehmann D., Winer R., Analysis for Marketing Planning, McGraw-Hill, 1997.
29. Lillehagen F., Karlsen D., “Visual extended enterprise engineering and
operation-embedding knowledge management and work execution”,
Production Planning & Control, Vol 12, No 2, ppl64, 2001.
30. Malhotra Y., “Why Knowledge Management Systems Fail? Enablers and
Constraints of Knowledge Management in Human Enterprises”, [Forthcoming
in K. Srikantaiah & M.E.D. Koenig (Eds.), Knowledge Management Lessons
Learned: What Works And What Doesn’t, Information Today, November
2003], www.som.syr.edu/facstaff/yogesh/.
31. Martensson M., “A critical review of knowledge management as a
management tool”, Journal of Knowledge Management, Vol 4, Num 3, pp204216, MCB University Press 2000.
32. McCampbell A. S., Clare L. M., Gitters S. H., “Knowledge management: the
new challenge for the 21st century”, Journal of Knowledge Management, Vol
3, Num 3, ppl72-179, MCB University Press 1999.
33. Menon A., Varadarajan P. R., “A model of marketing knowledge use within
firms”, Journal of Marketing, Vol 56, Issue 4, pp53-72, Oct 1992.
34. Moffett S., McAdam R., Parkinson S., “An empirical analysis of knowledge
management applications”, Journal of Knowledge Management, Vol 7, Num
3, pp6, MCB University Press 2003.

115

35. Moller K., Svahn S., “Role of Knowledge in the Value Creation in Business
Nets”, VALUENET Project, Post-conference Publication, IMD 2002.
36. Morgan N. A., Zou S., Vorhies D. W., Katsikeas C S., “Experiential and
Informational Knowledge, Architectural Marketing Capabilities, and the
Adaptive Performance of Export Ventures: A Cross-National Study”, Decision
Sciences, Vol 34, Num 2, Spring 2003.
37. Nissen Μ. E., Kamel Μ. N., Sengupta K. C., “A Framework for Integrating
Knowledge Process and System Design”, Information Strategy: The
Executive’s Journal, Vol 16, Issue 4, ppl7, Summer 2000.
38. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company, Oxford
University Press, 1995.
39. Nonaka I., Toyama R., Nagata A., “A Firm as a Knowledge-creating Entity: A
New Perspective on the Theory of the Firm”, Industrial and Corporate
Change, Vol 9, Num 1, Oxford University Press 2000.
40. Palmquist J., Ketola L., “Turning Data into Knowledge”, Marketing Research,
Vol 11, Issue 2, pp29, Summer 1999.
41. Peacock P. R., “Data mining in marketing: Part 1”, Marketing Management,
Vol 6, Issue 4, pp8, Winter 1998.
42. Peacock P. R., “Data mining in marketing: Part 2”, Marketing Management,
Vol 7, Issue 1, ppl4, Spring 1998b.
43. Pearson
D.,
“Marketing
for
Survival”,
CIO
Magazine,
www.cio.com/archive/041598_fmger.html, April 1998.
44. Richards I., Foster D., Morgan R., “Brand Knowledge Management: Growing
Brand Equity”, Journal of Knowledge Management, Vol 2, Num 1, MCB
University Press, September 1998.
45. Ryals L., “Creating profitable customers through the magic of data mining”,
Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol 11, 4,
pp343, Henry Stewart Publications 2003.
46. Samli A. C., Pohlen T. L., Bozovic N., “A Review of Data Mining Techniques
as they Apply to Marketing: Generating Strategic Information to Develop
Market Segments”, The Marketing Review, Vol 3, pp211, 2002.
47. Santosus M., Surmacz J., “The ABC’s of Knowledge Management”,
Knowledge
Management
Research
Center,
www.cio.com/research/knowledge/edit/kmabcs.html.
48. Scholl W., Konig C., Meyer B., Heisig P., “The future of knowledge
management: an international delphi study”, Journal of Knowledge
Management, Vol 8, Num 2, ppl9, MCB University Press 2004.
49. Shaw M. J., Subramaniam C., Tan G. W., Welge Μ. E., “Knowledge
management and data mining for marketing”, Decision Support Systems, Vol
31, ppl27, Elsevier 2001.
50. Shein
E.,
“The
Knowledge
Crunch”,
CIO
Magazine,
www.cio.com/archive/050101/crunch.html. May 2001.
51. Shin M., Holden T., Schmidt R., “From knowledge theory to management
practice: towards an integrated approach", Information Processing and
Management, 37, pp335-355, Elsevier 2001.
52. Shoemaker Μ. E., “A Framework for Examining IT-Enabled Market
Relationships”, Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol 21,
Issue 2, ppl77, Spring 2001.
53. Sinkula J. M., “Market Information Processing and Organizational Learning”,
Journal of Marketing, Vol 58, pp35-45, January 1994.

116

54. Spiegler I., “ Knowledge Management: a new idea or a recycled concept?”,
Communication of AIS, Vol 3, Article 14, June 2000.
55. Spiegler I., “Technology and knowledge: bridging a “generating” gap”,
Information and Management, 40, pp 533-539, Elsevier 2003.
56. Sudharshan D., Sanchez R., “Distribution Equity: Creating Value through
Managing Knowledge Relationships with Distribution Channels”, Journal of
Market Focused Management, 2, pp309-338, Kluwer Academic Publishers
1998.
57. Talvinen J. M., “Information systems in marketing: Identifying opportunities
for new applications”, European Journal of Marketing, Vol 29, Nol, pp8,
MCB University Press 1995.
58. Tsoukas H., “The firm as a distributed knowledge system: a constructionist
approach”, Strategic Management Journal, 17, 1996.
59. Tuomi I., “Data Is More Than Knowledge: Implications of the Reversed
Knowledge Hierarchy for Knowledge Management and Organizational
Memory”, Journal of Management Information Systems, Vol 16, No 3, ppl03117, M.E, Sharpe Inc, Winter 1999-2000.
60. Tyndale P., “The knowledge development cycle: from knowledge creation to
knowledge distribution”, (White Paper: Kingston Business School),
Peter@newhouse.demon.co.uk, 1997.
61. Vallespir B., Kleinhans S., “Positioning a company in enterprise
collaborations: vertical integrations and make-or-buy decisions”, Production
Planning & Control, Vol 12, No 5, pp478, 2001.
62. Xu X., Kaye G. R., “Building market intelligence systems for environment
scanning”, Logistics Information Management, Vol 8, No 2, pp22-29, MCB
University Press 1995.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1. Βλαχοπούλου Μ., Διαδικτυακό Μάρκετινγκ, Εκδ. Rosili, 2η εκδ., 2003.
2. Βλαχοπούλου Μ., «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γνώσης Μάρκετινγκ σε
Δίκτυα Διεθνών Συνεργασιών», 2° Συμπόσιο, Ελληνική Ακαδημία
Μάρκετινγκ, 17 & 18 Απριλίου 2003β.
3. Σιώμκος Γ., Στρατηγικό Μάρκετινγκ, A & Β Τόμος, Εκδ. Σταμούλη, Αθήνα,
1999.

117

