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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωµατική ασχολείται µε την µελέτη του συστήµατος διαχείρισης
πελατειακών σχέσεων (CRM) στον τραπεζικό κλάδο. Ο συγκεκριµένος κλάδος είναι
ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ενώ τα τελευταία χρόνια έχει σηµειώσει ραγδαία ανάπτυξη.
Οι ειδικοί του κλάδου εκτιµούν ότι δεν υπάρχουν πλέον σηµαντικά περιθώρια
ανάπτυξης οπότε το πεδίο ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών µεταφέρεται σε άλλο
επίπεδο που δεν είναι άλλο από την ικανοποίηση που µπορεί η κάθε µία προσφέρει
στους πελάτες της. Σκοπός της συγκεκριµένης διπλωµατικής, είναι να διαπιστωθεί το
κατά πόσο εφαρµόζοντας το σύστηµα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) σε µια
τράπεζα µπορεί να την βοηθήσει αποτελεσµατικά σε διαφόρους τοµείς της. Η
µεθοδολογία της έρευνας ήταν η εξής:

•

Η θεωρητική προσέγγιση όπου γίνεται µια αναλυτική επισκόπηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά µε την ∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
(CRM) καθώς επίσης παράγοντες και τοµείς που σχετίζονται άµεσα µε αυτήν
κυρίως στον τραπεζικό κλάδο.

•

Το εµπειρικό µέρος στο οποίο πραγµατοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα στην
οποία χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια τα οποία δόθηκαν σε προσωπικό
τραπεζών που έχουν γνώση του CRM και εµπειρία.

•

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της επίδοσης ήταν ο
Πινάκας

Ισορροπηµένης

Στοχοθεσίας

(Balanced

Scorecard-BSC)

και

χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SPSS για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων.

Από τα αποτελέσµατα που πρόεκυψαν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η χρήση του
CRM έχει θετική επίδραση στη συνολική αποτελεσµατικότητα και επίδοση µιας
τράπεζας καθώς βελτιώνει και ενισχύει πολλούς επιµέρους τοµείς της όπως είναι το
προσωπικό, τα προϊόντα, την εικόνα της τράπεζας, την τεχνολογική αρτιότητα της, τη
σχέση της µε τους καταναλωτές/πελάτες, την οικονοµικότητα (κερδοφορία) της καθώς
και τις διαδικασίες στο εσωτερικό της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Πίνακας 1.1: Σύγκριση των κύριων στοιχείων των µεγάλων σχολών του µάρκετινγκ
σχέσης σε σχέση µε το µάρκετινγκ συναλλαγών………………………………………21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός της έρευνας

Σε αντίθεση µε το παρελθόν, οι τράπεζες καθοδηγούνται αλλά και
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Με την είσοδο νέων παικτών αλλά και
πολλαπλών καναλιών, οι πελάτες (τόσο της χονδρικής όσο και της λιανικής) έχουν γίνει
πιο απαιτητικοί και λιγότερο "πιστοί" στις τράπεζες. Αυτό καθιστά επιτακτική την
ανάγκη οι τράπεζες να παρέχουν όσο το δυνατόν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες για
να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των πελατών. Για να αντιµετωπιστεί η πρόκληση
της διατήρησης των πελατών, έχουν γίνει προσπάθειες στους τραπεζικούς κύκλους για
τη µετάβαση σε ένα επιχειρηµατικό µοντέλο µε επίκεντρο τον πελάτη. Η επιτυχία ενός
τέτοιου µοντέλου εξαρτάται από την προσέγγιση που υιοθετείται από τις τράπεζες όσον
αφορά τη διαχείριση πελατειακών δεδοµένων αλλά και των σχέσεων µε τους πελάτες.
Το ERP ή Enterprise Resource Planning είναι το σύστηµα που διαχειρίζεται
τους επιχειρησιακούς πόρους µιας επιχείρησης. Μια επιχείρηση διευρύνεται όταν τα
πληροφοριακά της συστήµατα στρέφονται προς το εργασιακό τους περιβάλλον
ενδυναµώνοντας τη σύνδεση µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους διανοµείς
(Davydov, 2000). Τµήµα του ERP είναι τα συστήµατα CRM οργανώνοντας τα
συστήµατα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) (Peppers & Rogers, 2000).
Τα συστήµατα CRM αναφέρονται στην στρατηγική και το σύνολο των
τεχνολογιών και του λογισµικού µε σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηµατικών
λειτουργιών έχοντας ως βάση τη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες (υπάρχοντες
και

µελλοντικούς)

ειδικότερα

στις

πωλήσεις,

στο

πρόγραµµα

ανάπτυξης

δραστηριοτήτων µάρκετινγκ, στην εξυπηρέτηση πελατών και στην ανάπτυξη
αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας µε αυτούς. Οι βασικές του εφαρµογές
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αποτελούν front-end εργαλεία που σχεδιάζονται για τη συγκέντρωση, ενοποίηση,
ανάλυση και διάχυση των δεδοµένων σχετικά µε τους υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες
σε όλη την επιχείρηση.
Κατά συνέπεια, η διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) στον τραπεζικό
τοµέα αποτελεί την πλέον απαραίτητη στρατηγική δεδοµένου ότι η αποτελεσµατική
εφαρµογή της µπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση, την πίστη και τη διατήρηση
πελατών και εποµένως τις πωλήσεις και να οδηγήσει έτσι σε επαναλαµβανόµενες
αγορές (Feinberg & Kadam 2002; Kotorov 2002; Anton & Hoeck, 2002).

1.2 Υποθέσεις της έρευνας

Παρατίθεται µια σειρά από υποθέσεις οι οποίες συνδέονται άµεσα µε βασικά
ερωτήµατα που διαπραγµατεύεται το ερωτηµατολόγιο καθώς και τη βιβλιογραφική
επισκόπηση της παρούσας εργασίας.

Υπόθεση 1η : Το CRM συµβάλλει θετικά στον τοµέα του προσωπικού µιας τράπεζας
(Ερωτήσεις: Προσωπικό 1-3)
Υπόθεση 2η : Το CRM επηρεάζει θετικά τον τοµέα των προϊόντων και των υπηρεσιών
µιας τράπεζας (Ερωτήσεις: Προϊόντα 1-3)
Υπόθεση 3η : Το CRM συµβάλλει θετικά στην συνολική εικόνα (image) µιας τράπεζας
(Ερωτήσεις: Εικόνα 1-3)
Υπόθεση 4η : Το CRM έχει θετική επίδραση στο τµήµα της τεχνολογίας πληροφορίας
(ΤΠ) µιας τράπεζας (Ερωτήσεις: Πρόσβαση/Τεχνολογία Πληροφορίας 1-3)
Υπόθεση 5η : Το CRM συµβάλλει θετικά σε σχέση µε τους καταναλωτές/πελάτες µιας
τράπεζας (Ερωτήσεις: Καταναλωτής/Πελάτης 1-5)
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Υπόθεση 6η : Το CRM επηρεάζει θετικά τον τοµέα της οικονοµικότητας (κερδοφορίας)
µιας τράπεζας (Ερωτήσεις: Οικονοµικότητα 1-4)
Υπόθεση 7η : Το CRM έχει θετική επίδραση στις εσωτερικές διαδικασίες µιας τράπεζας
(Ερωτήσεις: ∆ιαδικασίες 1-6)
Υπόθεση 8η : Το CRM έχει θετική επίδραση στη συνολική αποτελεσµατικότητα µιας
τράπεζας (Ερωτήσεις: Συνολική Αποτελεσµατικότητα)

1.3 Μεθοδολογία της έρευνας

Η µεθοδολογία της έρευνας ήταν η εξής:

•

Η θεωρητική προσέγγιση όπου γίνεται µια αναλυτική επισκόπηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά µε την ∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
(CRM) καθώς επίσης παράγοντες και τοµείς που σχετίζονται άµεσα µε αυτήν
κυρίως στον τραπεζικό κλάδο.

•

Το εµπειρικό µέρος στο οποίο πραγµατοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα στην
οποία χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια τα οποία δόθηκαν σε προσωπικό
τραπεζών που έχουν γνώση του CRM και εµπειρία.

•

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της επίδοσης ήταν ο
Πινάκας

Ισορροπηµένης

Στοχοθεσίας

(Balanced

Scorecard-BSC)

και

χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SPSS για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων.
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1.4 ∆οµή της εργασίας

Η εργασία αποτελείται από τα εξής µέρη:

•

Το θεωρητικό υπόβαθρο όπου γίνεται µια αναλυτική επισκόπηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά µε την ∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
(CRM) καθώς επίσης παράγοντες και τοµείς που σχετίζονται άµεσα µε αυτήν
κυρίως στον τραπεζικό κλάδο.

•

Το εµπειρικό µέρος στο οποίο πραγµατοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα στην
οποία χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια τα οποία δόθηκαν σε προσωπικό
τραπεζών που έχουν γνώση του CRM και εµπειρία. Η µέθοδος που
χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της επίδοσης ήταν ο Πινάκας
Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard-BSC).

•

Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SPSS για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων
και στο τέλος παρατίθενται τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν µαζί µε τις
υποδείξεις για πρακτική εφαρµογή και τους περιορισµούς της έρευνας.
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)

2.1.1 Ορισµοί CRM

Ο όρος CRM προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Customer Relationship
Management που σηµαίνει ∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Η λέξη Πελάτης
αναφέρεται σε κάθε πελάτη που αλληλεπιδρά η επιχείρηση: τρέχοντες πελάτες,
προηγούµενους πελάτες, επικείµενους πελάτες. Η λέξη Σχέση περιλαµβάνει τη
δηµιουργία αξίας στις οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις µιας επιχείρησης. Τέλος, µε τη
λέξη ∆ιαχείριση αναφερόµαστε στον έλεγχο και το συντονισµό των πόρων όπως ο
χρόνος, το χρήµα, οι άνθρωποι, η τεχνολογία, οι πληροφορίες σε στρατηγική και
τακτική βάση έτσι ώστε να βελτιώνεται η αξία του πελάτη. Με βάση τον ορισµό αυτό
είναι προφανές ότι η υιοθέτηση ενός συστήµατος CRM πρέπει να συµβαδίζει µε την
αντίστοιχη εταιρική φιλοσοφία για την υιοθέτηση µιας πελατοκεντρικής προσέγγισης
σε επίπεδο στρατηγικής, η οποία αποτελεί και το πρωταρχικό βήµα προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Ο πιο απλός ορισµός που µπορεί να δοθεί για το CRM σύµφωνα µε τους
Zikmund et al.(2003) είναι: «Το CRM είναι µια διαδικασία, στόχος της οποίας είναι η
συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στο διοικητικό προσωπικό µιας εταιρείας στο να
διαχειριστεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σχέσεις της µε τους πελάτες της».
Το CRM µπορεί να οριστεί ως οι διευθυντικές προσπάθειες ώστε να ρυθµιστούν
οι επιχειρησιακές αλληλεπιδράσεις µε τους πελάτες συνδυάζοντας επιχειρησιακές
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διαδικασίες και τεχνολογίες που επιδιώκουν να καταλάβουν τους πελάτες µιας
επιχείρησης. (Kim et al., 2003)
Οι Kalakota & Robinson (2001) αναφέρουν ότι το «CRM είναι µια
ολοκληρωµένη διαδικασία πώλησης, marketing, και στρατηγικής υπηρεσιών που
εξαρτάται από ευρείας κλίµακας συντονισµένες ενέργειες από µια επιχείρηση για την
προσέλκυση και διατήρηση πελατών.» Είναι µια συνεχής διαδικασία που περιλαµβάνει
την ανάπτυξη και την εκµετάλλευση της έρευνας αγοράς για την σκοπό την κατασκευή
και διατήρηση µιας µεγιστοποίησης του κέρδους χαρτοφυλάκιο των πελατειακών
σχέσεων (A.R. Zablah et al, 2004).
Επιπρόσθετα ο Tiwana (2001) αναφέρει ότι το «CRM είναι ένας συνδυασµός
επιχειρησιακών διαδικασιών και τεχνολογίας που υιοθετεί µια επιχείρηση και που
επιδιώκει να αποκωδικοποιήσει την συµπεριφορά των πελατών της προκειµένου να
διαφοροποιήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προσβλέποντας στην απόκτηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος».
Το CRM είναι µια επιχειρησιακή φιλοσοφία προσανατολισµένη στους πελάτες
που περιλαµβάνει την ανάλυση, τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο των πελατειακών
σχέσεων µε τη βοήθεια των σύγχρονων πληροφοριών και των τεχνολογιών
επικοινωνιών (Ullah Z., Al- Mudimigh A-S, 2009).
Το CRM αποτελεί τη επιχειρησιακή στρατηγική που θα ωθήσει την επιχείρηση
να εγκαταλείψει την εσωστρέφεια και να προσεγγίσει την αγορά λειτουργώντας στα
πλαίσια του µοντέλου της διευρυµένης επιχείρησης. Το CRM είναι η «One To One»
επικοινωνία µε τον πελάτη. Με άλλα λόγια είναι ένας συνεχής και συντονισµένος
συνδυασµός ενεργειών προς τους αποδέκτες που έχει ως απώτερο σκοπό τη
µεγιστοποίηση της αξίας του καταναλωτή για την επιχείρηση (Netbusiness, 2002).

6

Είναι η υποδοµή που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να σκιαγραφεί τον
πελάτη, να αυξάνει την άξια σε αυτόν και να δίνει τα κίνητρα σε σηµαντικούς πελάτες
να παραµείνουν πιστοί (Dyche, 2002).
Περιλαµβάνει τη συνεχή χρήση των καθορισµένων πληροφοριών για τρέχοντες
και πιθανούς πελάτες προκειµένου να µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και
επισύρει την προσοχή σε έναν συνδυασµό επιχειρησιακών διαδικασιών και ΤΠ για να
ανακαλύψει τη γνώση για τους πελάτες και να απαντά σε ερωτήσεις όπως «ποιοι είναι
οι πελάτες;», «τι κάνουν;» και «πώς είναι αυτοί;» (Karakostas et al, 2005).

2.1.2. Στόχοι πελατοκεντρικού συστήµατος διαχείρισης

Ένας από τους βασικότερους στόχους ανάπτυξης και λειτουργίας µιας τράπεζας είναι η
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Ο τρόπος µε τον οποίο µια τράπεζα έχει τη
δυνατότητα να αντιλαµβάνεται και να αξιολογεί την γνώµη των πελατών της αποτελεί
ένα αποτελεσµατικό σύστηµα CRM. Το κέντρο της επιχείρησης είναι ο πελάτης και
αυτό σηµαίνει ότι η τράπεζα πρέπει να µπορεί να δει και να κατανοήσει τον τρόπο µε
τον οποίο βλέπει ο πελάτης την τράπεζα και το πως κρίνει εκείνος τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που προσφέρονται. Με αυτό τον τρόπο οι πελάτες παραµένουν
ικανοποιηµένοι και αυξάνεται η πίστη τους στην συγκεκριµένη τράπεζα.
Η φιλοσοφία του CRM είναι βασισµένη σε:
•

Προσανατολισµό σχέσης.

•

∆ιατήρηση πελατών

•

Ανώτερη αξία πελατών που δηµιουργείται µέσω της διαδικασίας διαχείρισης.

•

ΤΠ καθώς η τεχνολογία χρησιµοποιείται για την ανακάλυψη και διαχείριση της
γνώσης των πελατών. (Ryals L., Knox S., 2001)
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Η επίτευξη των στόχων του CRM δεν είναι µια εύκολη διαδικασία. Χρειάζεται ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο που να λαµβάνει υπόψη του όλες τις ανάγκες και τις γνώµες των
πελατών, τη χρονική διάρκεια της σχέσης του µε την τράπεζα καθώς και τις συναλλαγές
µε αυτήν (McKenna, 1993). Εποµένως, στόχος του CRM είναι η ικανοποίηση του
καταναλωτή και η αύξηση της πιστής προς την τράπεζα.

2.1.3 ∆ηµιουργία και σχεδιασµός συστήµατος CRM

Το σύστηµα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων στηρίζεται στην συλλογή σηµαντικών
πληροφοριών που σχετίζονται µε πελάτες και στοχεύουν στη δηµιουργία µιας βάσης
δεδοµένων µε στοιχεία που αφορούν το πελατολόγιο της εταιρείας. Η σηµαντικότητα
αυτής της βάσης δεν έγκειται απλά στο ότι αποθηκεύονται τα δεδοµένα των πελατών
αλλά στο ότι µπορούν µετέπειτα να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς της τράπεζας.
Τα σηµεία στα οποία πρέπει να εστιάσει η επιχείρηση όσον αφορά πρακτικά θέµατα
γύρω από την αποτελεσµατική εφαρµογή και διαχείριση του CRM σύµφωνα µε τους
Ahn et al. (2003) είναι:
1. Συλλογή δεδοµένων: Για να συλλέξει τα δεδοµένα από τους πελάτες η τράπεζα θα
πρέπει αρχικά να προσδιορίσει ποια είναι εκείνα τα αποτελέσµατα που επιθυµεί να
εξάγει από τους πελάτες. Αφού προσδιορίσει µε ακρίβεια ποια στοιχεία χρειάζεται,
έπειτα µε διάφορες διαδικτυακές εφαρµογές, µπορεί να γίνει η συλλογή των δεδοµένων
χρησιµοποιώντας το σύστηµα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.
2. Προ-επεξεργασία δεδοµένων: Πρόκειται για όλες εκείνες τις ενέργειες που γίνονται
πριν ξεκινήσει η ανάλυση δεδοµένων. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει διάφορες
διαδικασίες όπως αναγνώριση και ολοκλήρωση συναλλαγών. Πρόκειται για µια
διαδικασία που είναι χρονοβόρα στην οποία πολλές είναι αυτοµατοποιηµένες.
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3. Ανάλυση δεδοµένων: Σκοπός από την ανάλυση δεδοµένων είναι να εξαχθούν εκείνες
οι

πληροφορίες

που

είναι

απαραίτητες

προκειµένου

να

εξασφαλιστούν

αποτελεσµατικές υπηρεσίες στους πελάτες (Cooley et al., 1997). Σε πολλές περιπτώσεις
όµως, χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές ανάλυσης δεδοµένων όταν ο αριθµός των
δεδοµένων που συλλέγονται είναι πολύ µεγάλος.
4. Αλληλεπίδραση συστήµατος µε τον χρήστη και παραµετροποίηση (customization): Ο
σχεδιασµός του συστήµατος που συνδέει τον πελάτη µε την τράπεζα είναι ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό για την επιτυχία του συστήµατος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM).
Ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία του CRM είναι το να καταλάβει η
τράπεζα ποιοι είναι οι χρήστες του συστήµατος και τι ακριβώς προσδοκούν από το
σύστηµα (Cooley, 2000),.
5. Θεµέλιο Γνώσης (Knowledge base): Το βασικότερο κοµµάτι του CRM είναι η
κατανόηση και η πρακτική αξιοποίηση των πληροφοριών των πελατών. Ο τρόπος µε
τον οποίο οι πληροφορίες που στέλνουν οι πελάτες αποθηκεύονται, οργανώνονται και
αυξάνονται καθορίζει τελικά και την αποτελεσµατικότητα των προσφερόµενων
υπηρεσιών στον πελάτη.
6. Προσωποποιηµένες Υπηρεσίες: Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από
ανταγωνιστικότητα, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο για τις εταιρείες παροχής
υπηρεσιών είναι η προσφορά αξίας στον πελάτη. Ο τρόπος µε τον οποίο προσφέρεται
αξία στον πελάτη πραγµατοποιείται µέσω της γνωριµίας του και περισσότερο µέσω της
εξατοµικευµένης εξυπηρέτησής του (Kobsa et al., 2001).
7. Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Εφαρµογής (ASP-application service provider): Ένα
ακόµα σηµαντικό στοιχείο στη δηµιουργία και στο σχεδιασµό του CRM είναι η επιλογή
του κατάλληλου Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Εφαρµογής (ASP). Ο Φορέας Παροχής
Υπηρεσιών Εφαρµογής (ASP) φιλοξενεί και διαχειρίζεται το λογισµικό και παρέχει
υπηρεσίες στον πελάτη µέσω του διαδικτύου ή ιδιωτικών µισθωµένων γραµµών
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επικοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια στροφή προς τους Φορείς
Παροχής Υπηρεσιών Εφαρµογής (ASP) για το CRM, ειδικά από επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία προκειµένου να υποστηρίξουν
ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Σηµαντικά οφέλη που
προκύπτουν χρησιµοποιώντας τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Εφαρµογής (ASP)
είναι το χαµηλότερο κόστος, η ταχύτερη εφαρµογή, αυξηµένη λειτουργικότητα και η
αξιοπιστία του παρόχου.

2.1.4 Κατηγορίες CRM

Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων γίνεται τόσο σε τακτική όσο και σε στρατηγική
βάση . Έτσι, λοιπόν, γίνεται αρχικά διαχωρισµός µεταξύ του Λειτουργικού ή Τακτικού
CRM (tactical CRM) και του Στρατηγικού ή Αναλυτικού CRM (strategic CRM).
Το λειτουργικό ή τακτικό CRM (tactical CRM) αναφέρεται στις
καθηµερινές δραστηριότητες που περιβάλλουν την πελατειακή σχέση. Οι ενέργειες
περικλείουν διαδικασίες και κανάλια επικοινωνίας µε τον πελάτη όπως είναι το e-mail,
το τηλέφωνο, το Internet και οι τοπικές πωλήσεις (field sales). Ασχολείται δηλαδή µε
την αλληλεπίδραση µε τους πελάτες, µε τη διαχείριση των διαδικασιών και τον
διαµοιρασµό ενεργειών µε διάφορα κανάλια και συνεργάτες.
Υποστηρίζει την πελατοκεντρική ροή συναλλαγών µέσα από την επιχείρηση,
συνεργάζεται µε συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και αποτελείται από τα
τρία επιµέρους τµήµατα που ακολουθούν:

•

Πωλήσεις (Sales)

•

Εξυπηρέτηση (Service)

•

Μάρκετινγκ (Marketing)
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Το στρατηγικό CRM (strategic CRM) ορίζεται ως ο µακροχρόνιος
σχεδιασµός, ο οποίος είναι επικεντρωµένος στη βελτίωση των σχέσεων µε τους πιο
επικερδείς πελάτες και την ανάπτυξη σχέσεων µε νέους πελάτες για να δηµιουργηθούν
καταστάσεις κέρδους τόσο για τους πελάτες όσο και για την εταιρεία. Ενοποιεί τα
δεδοµένα των πελατών που έρχονται από διάφορα κανάλια σε ένα µοναδικό σύστηµα
για να παρέχει µια πλατφόρµα για αποφάσεις. Τέτοια κανάλια περιλαµβάνουν τα
ποικίλα συστατικά του CRM - τηλεφωνικά κέντρα, αυτοµατισµό εξυπηρέτησης
πελατών, αυτοµατισµό µάρκετινγκ και αυτοµατισµό πωλήσεων. Το Αναλυτικό CRM
περιλαµβάνει την προετοιµασία, την υποστήριξη και την βελτιστοποίηση εσωτερικών
και διεταιρικών πελατοκεντρικών διαδικασιών απόφασης. Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια:
•

Αποθηκών ∆εδοµένων (Data Warehouse) / υπηρεσίες ΟLΑΡ (online analytical

processing)
•

∆ιαδικασιών σχεδιασµού, βελτιστοποίησης & προσοµοίωσης.

Με λίγα λόγια, το τακτικό CRM παρέχει το σκελετό των επιχειρησιακών
διαδικασιών διαχείρισης και πιο συγκεκριµένα στοχεύει στη δηµιουργία καλύτερων
λειτουργιών και στη διατήρηση της ικανοποίησης των υπαρχόντων πελατών µέσα από
την αυτοµατοποίηση των συναλλαγών. Από την άλλη, το στρατηγικό CRM παρέχει τα
µέσα για την επανασχεδίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών που επιτρέπει σε έναν
οργανισµό να κινείται πάντα προς το όραµα που θέλει και χρειάζεται να επιτύχει. Το
αναλυτικό CRM δίνει νόηµα στους όγκους πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τα
CRM συστήµατα, τις βάσεις δεδοµένων και τις συναλλαγές. Αναφέρεται στα αναλυτικά
συστατικά της CRM στρατηγικής που περιλαµβάνουν τα data marts, τα εργαλεία
στήριξης αποφάσεων και µοντελοποίησης της συµπεριφοράς των πελατών και τα
εργαλεία ανάλυσης. Τα δεδοµένα των πελατών που αποθηκεύονται µέσω των λειτουργικών συστατικών ενός CRM συστήµατος αποθηκεύονται, ανακτώνται και αναλύονται
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για τη διαχείριση της απόδοσης και τη µέτρηση των αποτελεσµάτων. Τα εργαλεία του
αναλυτικού CRM παρέχουν µια 360 µοιρών όψη των πελατών, που σε βοηθά να
καταλάβεις τι θέλουν οι πελάτες σου, ποιοι είναι, τι χρειάζονται και πιο σηµαντικό τι
µπορεί να κάνουν στο µέλλον. Υποστηρίζεται ότι επιχειρήσεις που δεν έχουν
στρατηγική αναλυτικού CRM παράλληλα µε τις λειτουργικές και συνεργατικές
στρατηγικές είναι πιο πιθανό να αποτύχουν στο CRM (Kazimer Κ. & Bergert S., 2001).
Tέλος, διακρίνεται και το CRM συνεργασίας (Collaboratiνe CRM), που
επιτρέπει τη συνεργασία µε τους προµηθευτές, συνεργάτες, και πελάτες για βελτίωση
των διαδικασιών και για κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του πελάτη. Το Συνεργατικό
CRM περιλαµβάνει όλες τις υπηρεσίες και διαδικασίες που µετασχηµατίζουν τις
σχέσεις πελάτη-επιχείρησης, που παλαιότερα περιορίζονταν στην αγορά και πώληση
µόνο, σε µια µακροπρόθεσµη συνεργασία που βασίζεται στην αλληλεπίδραση. Τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για αυτήν την συνεργασία παρέχει το ∆ιαδίκτυο. Σήµερα, οι
λύσεις CRM χρησιµοποιούν διάφορα κανάλια για την επικοινωνία της επιχείρησης µε
τον πελάτη και αντίστροφα. Τέτοια είναι το ∆ιαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
το φαξ, το κέντρο επικοινωνίας και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, όπως και τα
παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας ταχυδροµείο και προσωπική επαφή. Είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να είναι όλα αυτά τα κανάλια επικοινωνίας συγχρονισµένα, δηλαδή, να
µπορούν οι πελάτες να λαµβάνουν την ίδια πληροφορία και ποιότητα υπηρεσιών,
ανεξάρτητα από το είδος του καναλιού επικοινωνίας που θα επιλέξουν.

2.1.5 Βασικές Λειτουργικές Περιοχές Συστηµάτων CRM

Μέχρι πριν κάποια χρόνια οι διαδικασίες των πωλήσεων του µάρκετινγκ και της
εξυπηρέτησης πελατών λειτουργούσαν ως ξεχωριστά τµήµατα σε µια επιχείρηση. Το
γεγονός αυτό προκαλούσε αρκετά προβλήµατα, καθώς η επιχείρηση δεν µπορούσε να
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έχει µια ολοκληρωµένη και περιεκτική εικόνα του πελάτη σε όλα τα τµήµατά αλλά και
γιατί δεν παρουσίαζε µια ενοποιηµένη εικόνα προς τους πελάτες της. Με την υιοθέτηση
του CRM οι διαδικασίες αυτές ενοποιούνται και µια νέα εποχή στη λειτουργία των επιµέρους αυτών τµηµάτων αρχίζει.
Οι εφαρµογές CRM είναι µια σύγκλιση από λειτουργικά επιµέρους συστατικά,
προοδευµένες τεχνολογίες και κανάλια. Το CRM έχει αρχικά τυπικά συσχετιστεί τις
ονοµαζόµενες ως front-office λειτουργίες, δηλαδή τις εφαρµογές πωλήσεων (Sales
Force Automation), τον αυτοµατισµό µάρκετινγκ (Marketing Automation) και τις
εφαρµογές υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών (Customer Serνice and Support).
Τα τρία αυτά στοιχεία, δηλαδή το Marketing Automation, το Sales Force
Automation και το Customer Service δεν µπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα χωρίς
τη βοήθεια και την ενοποίηση µε κάποια συστήµατα και εργαλεία της επιχείρησης.
Συγκεκριµένα θα πρέπει να επισηµανθεί ο σηµαντικός ρόλος των data mining, data
marts, data warehouse, καθώς επίσης και του workflow management και Integration
center.

•

Data mining (Εξόρυξη δεδοµένων): µία τεχνική που χρησιµοποιεί εργαλείο

λογισµικού που εφοδιάζουν χρήστες που τυπικά δε ξέρουν τι να αναζητήσουν, αλλά
ψάχνουν για ιδιαίτερα υποδείγµατα ή τάσεις.
•

Data warehouse: µία κεντρική αποθήκευση για όλα ή τα σηµαντικότερα

δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί από τα διάφορα συστήµατα της επιχείρησης.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέρη αποθήκευσης ιστορικών δεδοµένων που
µπορούν εύκολα να χρησιµοποιηθούν για λήψη αποφάσεων.
•

Data marts: µία ειδική µικρότερη έκδοση της data warehouse. Ένα data mart

τυπικά δηµιουργείται από ένα τµήµα για να υποστηρίξει µία συγκεκριµένη
επιxειρησιακή λειτουργία.
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•

Workflow

Automation: µεταξύ όλων των λειτουργιών βρίσκεται η

αυτοµατοποίηση ροής δεδοµένων. Το workflow

αποτελεί το σύνδεσµο όχι µόνο

ανάµεσα σε λειτουργίες αλλά και ανάµεσα σε οργανισµούς. Με την έξυπνη κατεύθυνση
δεδοµένων η επιχείρηση επιτρέπει στις γνώσεις να βρίσκονται µέσα στον οργανισµό
και όχι στα κεφάλια συγκεκριµένων ατόµων.
•

Interaction management: µε την ανάπτυξη των τεχνολογιών, ο αριθµός των

δυναµικών σηµείων επαφής ανάµεσα σε πελάτες και εταιρείες αυξήθηκε σηµαντικά.
Από τα τηλέφωνα περάσαµε στα e-mail, FAX, chat κ.τ.λ. όλα αυτά τα σηµεία επαφής
πρέπει να ενοποιηθούν στην αποθήκη δεδοµένων κάθε πελάτη, καταγράφοντας κάθε
αλληλεπίδρασή του (Harmon R., 2003).
Τα κανάλια περιλαµβάνουν το διαδίκτυο, τα τηλεφωνικά κέντρα και τηλέφωνα
και τις κινητές συσκευές Με την άνοδο του Internet η µεγάλης κλίµακας εξόρυξη
δεδοµένων (data mining) και η µέθοδος της ανάλυσης (analytics) προστέθηκαν στο
µίγµα αυτό, ως αποτέλεσµα του απίστευτου όγκου δεδοµένων. Με την ύπαρξη πολλών
πελατών υπέχει η δυνατότητα επίτευξης πολλών κερδών και ικανοποίησης ολοένα και
περισσότερων πελατών. Το σηµαντικότερο είναι ότι αυτή η διαδικασία συνεχώς θα
ανατροφοδοτείται µε ευεργετικά αποτελέσµατα για την επιχείρηση (Joshi W. et al.,
2004).
Το ολοκληρωµένο και επιτυχηµένο CRM βασίζεται στην ενοποίηση αυτών των
ανεξάρτητων τµηµάτων. Παλαιότερα αυτές οι διαδικασίες λειτουργούσαν ως
ξεχωριστές οντότητες σε µια επιχείρηση. Τα µειονεκτήµατα, φυσικά, ήταν πάρα πολλά
καθώς δεν υπήρχε επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων, που καθένα
θεωρούσε το αντικείµενο του ξεχωριστό, και φυσικά δεν υπήρχε αποτελεσµατικότητα
στις διαδικασίες. Το CRM σήµερα παρέχει µια κοινή πλατφόρµα για επικοινωνία µε
τον πελάτη. Πλέον οι διαδικασίες αυτές ενοποιούνται µε τη βοήθεια της τεχνολογίας
και ο πελάτης αντιµετωπίζει ένα ενιαίο , σταθερό και αποτελεσµατικό περιβάλλον.
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Υπάρχει, λοιπόν, η ανάγκη για µια κοινή βάση δεδοµένων η οποία περιέχει τις
απαραίτητες πληροφορίες και µπορεί να τροφοδοτήσει το κάθε τµήµα . Το Internet,
προφανώς, έχει συνεισφέρει και στην επιτάχυνση της τεχνολογίας και στο να συγκεντρώσει αυτά τα ξεχωριστά τµήµατα διαχείρισης πελατών σε αυτή τη µοναδική
στρατηγική που λέγεται CRM.

2.1.6 CRM-Relationship Marketing (Σχέσεις Μάρκετινγκ)

Το CRM είναι µια στρατηγική προσέγγισης το οποίο έχει σχέση µε τη δηµιουργία
βελτιωµένης αξίας στις µετοχές µέσα από την ανάπτυξη των καταλλήλων σχέσεων µε
σηµαντικούς πελάτες. Το CRM δηµιουργεί την πιθανότητα ένωσης της στρατηγικής
σχέσεων µάρκετινγκ µε την τεχνολογία πληροφοριών για να δηµιουργήσει επικερδείς
και µακροχρόνιες σχέσεις µε πελάτες και άλλους σηµαντικούς µετόχους. Το CRM
παρέχει βελτιωµένες δυνατότητες για να χρησιµοποιήσει δεδοµένα και πληροφορίες
ώστε να µπορέσει να κατανοήσει τους πελάτες και να δηµιουργήσει αξία µαζί τους.
Αυτό απαιτεί την ενσωµάτωση διαδικασιών, ανθρώπων και ικανοτήτων µάρκετινγκ οι
οποίες εµπεριέχονται µέσω των πληροφοριών, της τεχνολογίας και των εφαρµογών
(Payne A. & Frow P., 2005).

2.1.7 Relationship Marketing (Σχέσεις Μάρκετινγκ)

Το µάρκετινγκ σχέσης είναι η στρατηγική διαχείριση των σχέσεων µε όλους τους
σχετικούς συµµέτοχους προκειµένου να επιτευχθεί η µακροπρόθεσµη αξία των
µετόχων. Κρίσιµοι στόχοι περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό των σχετικών συγγενικών
µορφών για διαφορετικούς συµµέτοχους και τα τµήµατα και τις υποοµάδες που είναι
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µέσα σε αυτές και τη βέλτιστης διαχείριση των αλληλεπιδράσεων µέσα σε αυτά τα
δίκτυα των συµµέτοχων (Payne A. & Frow P., 2009).

2.2 CRM-Καταναλωτής/Πελάτης

2.2.1 CRM-Ικανοποίηση καταναλωτή

Σε ένα περιβάλλον που διαρκώς µεταβάλλεται, όπου οι προσδοκίες και οι ανάγκες των
καταναλωτών αλλάζουν συνεχώς και θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν τέλεια προϊόντα
καθώς και υπηρεσίες µε τις υψηλότερες προδιαγραφές, οι επιχειρήσεις δεν είναι σε
θέση να προσφέρουν αυτή την «τελειότητα». Η ικανοποίηση των πελατών στηρίζεται
στους εξής παράγοντες:
•

στην αναγνώριση του τµήµατος των καταναλωτών (προσεκτική τµηµατοποίηση
της αγοράς),

•

στον καθορισµό των αναγκών και προσδοκιών τους (συγκεκριµένου κάθε φορά
τµήµατος αγοράς)

•

στη µέτρηση των αντιλήψεών τους (Stenberg, 1997). Στόχος των επιχειρήσεων
είναι να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών και εποµένως η γνώση των
αναγκών τους είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Η ικανοποίηση του πελάτη σχετίζεται θετικά µε την αφοσίωση προς το προϊόν της
εταιρίας , την «πρόθεση επαναγοράς»,και τις «επαναλαµβανόµενες πωλήσεις». Τα
παραπάνω προφανώς σηµαίνουν διατήρηση των υπαρχόντων πελατών. Η διατήρηση
των υπαρχόντων πελατών εξάλλου κοστίζει πολύ λιγότερο στην επιχείρηση απ’ ότι η
προσέλκυση νέων. Τελικά , η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών της επιχείρησης
φαίνεται να συνδέεται θετικά µε την αποδοτικότητά της. Συµπερασµατικά, η επιδίωξη
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και η επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών της επιχείρησης βελτιώνει σηµαντικά
την ανταγωνιστικότητά της έναντι των άλλων οµοειδών επιχειρήσεων. Από το άλλο
µέρος η µη ικανοποίηση του πελάτη από το προϊόν έχει διαπιστωθεί ότι µπορεί να έχει
αρνητική επίδραση στην αφοσίωση και στην πρόθεση επαναγοράς. Ένας µη
ικανοποιηµένος πελάτης µπορεί να σταµατήσει να αγοράζει το προϊόν ή γενικότερα να
προτιµά την εταιρία (Σαρµανιώτης, Τηλικίδου, Κοκκίνης, 2004).
Ένα από τα πρόβληµατα που φαίνεται να αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η
αδυναµία τους να ανακαλύψουν άλλους τρόπους και µεθόδους ώστε να ικανοποιήσουν
τους καταναλωτές (Rothschild, 1984). Η επαφή των εργαζοµένων µε τους πελάτες
µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά ώστε να δοθούν απαντήσεις σε αυτό το πρόβληµα. Οι
υπάλληλοι πρώτης γραµµής, από την άµεση επαφή που έχουν µε τους πελάτες της
επιχείρησης µπορούν να καταλάβουν τις ανάγκες τους και εν συνεχεία να τις
µεταβιβάσουν στην διοίκηση της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις µπορούν να καθορίσουν τις ανάγκες των καταναλωτών µε διάφορους
τρόπους. Μερικοί από αυτούς είναι: οι συνεντεύξεις καταναλωτών, οι έρευνες
µάρκετινγκ καθώς επίσης και τα συστήµατα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)
από τα οποία οι επιχειρήσεις µπορούν να αντλήσουν δεδοµένα για τους πελάτες και τα
οποία αξιοποιώντας τα µπορούν να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις της αγοράς και των
πελατών.

2.2.2 CRM-∆ιατήρηση πελατών

Οι στρατηγικές για τη διατήρηση των πελατών «ανεβαίνουν» από το επίπεδο
της τακτικής αντιµετώπισης και της παρακολούθησης ανά διεύθυνση, στο επίπεδο της
συνολικής στρατηγικής σε όλο το εύρος της επιχείρησης. Συνεπώς, οι επιχειρηµατικές
διαδικασίες θα είναι συνδεδεµένες µε τις εµπειρίες των πελατών. Οι αρχικές
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πρωτοβουλίες εστίαζαν σε διαφορετικές διαδικασίες (όπως δάνεια, άνοιγµα
λογαριασµού, κλπ.) που προσέφεραν απόδοση στην εσωτερική λειτουργία της
επιχείρησης και µείωναν τη γραφειοκρατία. Ωστόσο, αυτές οι πρωτοβουλίες δεν
βελτίωναν τη σχέση της τράπεζας µε τον πελάτη σε µεγάλο βαθµό. Εκεί που πρέπει να
στοχεύσουν είναι περισσότερο στο «χτίσιµο» των θεµελίων για την προσφορά υψηλού
επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών. ∆ύο είναι τα βασικά θέµατα (όσον αφορά στις
σχέσεις µε τους πελάτες) που πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί:
Προσωποποιηµένες υπηρεσίες ως στρατηγική για ανάπτυξη. Λόγω του ότι οι
ικανοποιηµένοι πελάτες κοστίζουν λιγότερο ενώ συχνά δηµιουργούν και µεγαλύτερη
αξία στον οργανισµό, οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί θα κοιτάξουν να προσφέρουν
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που θα απευθύνονται σε «µικρές» κοινότητες αλλά µε
µαζική αποδοτικότητα. Για να παραφράσουµε µια µελέτη GartnerGroup, ένας από τους
λόγους είναι ότι κοστίζει κάτι περίπου $ 250 για να πάρει µια παραγγελία από έναν νέο
πελάτη σε σχέση µε 2,50 δολάρια για να πάρετε µια σειρά από υφιστάµενο
πελάτη (Costello D., 2000).
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τους πελάτες που θα δηµιουργούνται σε στρατηγικό και
όχι τακτικό επίπεδο. Η στρατηγική για τη διαχείριση σχέσεων µε τους πελάτες στοχεύει
να ενοποιήσει τεχνολογίες και επιχειρηµατικές διαδικασίες. Αν το δει κανείς σε τακτικό
επίπεδο, τα οφέλη που θα διακρίνει είναι συνήθως βραχυπρόθεσµα. Ωστόσο, ο στόχος
είναι η µεταµόρφωση και ο συνδυασµός των τεχνικών, λειτουργικών και οργανωτικών
δοµών, προκειµένου να διευρυνθεί η στρατηγική εστίαση. Για κάτι τέτοιο απαιτείται
στενή συνεργασία από όλες τις διευθύνσεις.

18

2.2.3 Πωλήσεις-Σταυροειδείς πωλήσεις προς τους πελάτες

Οι πωλήσεις προς τους πελάτες περιλαµβάνουν το µήνυµα, την προσφορά και το
δίαυλο προς τον πελάτη. Το σύστηµα βάσεων δεδοµένων δυναµικών στρατολογήσεων
διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου µηνύµατος στον κατάλληλο χρόνο το οποίο
µεταδίδεται µε την κατάλληλη προσφορά µέσα από τον κατάλληλο δίαυλο για να
µεγιστοποιήσει τις πωλήσεις µε αποτελεσµατικό κόστος. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται
από το σχέδιο µιας επικοινωνιακής στρατηγικής που επηρεάζει το κόστος και η οποία
επιλέγει τους πελάτες µέσω ενός συστήµατος το οποίο χρονοµετράει, στοχεύει και
πυροδοτεί την κατάλληλη επαφή. Η διαδικασία περιλαµβάνει τη στρατηγική «Pull»
δηλαδή µηνύµατα που έχουν ως στόχο τους πελάτες και τη στρατηγική «Push» δηλαδή
πακέτα υποστήριξης για εµπόριο και λιανοπωλητές. Όλοι οι δίαυλοι διανοµής µπορούν
να υποστηριχθούν µε άµεση διανοµή η οποία προσφέρει ενδιαφέρουσα δυναµική σε
κάθε αγορά για πωλήσεις µέσω ενός καινούργιου διαύλου.
Οι σταυροειδείς πωλήσεις προς τους πελάτες ξεκινούν τη διαδικασία της
ανάπτυξης των πελατειακών σχέσεων και - σε συνεργασία µε τους πελάτες και
καθοδηγούµενες από αυτούς - προσδιορίζουν τα µελλοντικά προϊόντα και τις
υπηρεσίες, τις οποίες οι πελάτες χρειάζονται και πιθανόν να αγοράσουν. Οι
σταυροειδείς πωλήσεις καθοδηγούνται από τη γνώση για τους πελάτες, τον
προσδιορισµό των αναγκών τους και την επιλογή του κατάλληλου χρόνου για τη
διαχείρισή τους. Οι πωλήσεις µε υψηλού κόστους αποτελεσµατικότητα όχι µόνο δεν
αφορούν τον πελάτη αλλά είναι και στοιχειώδεις για να προχωρήσουµε στο επόµενο
βήµα από µια απλή συναλλαγή ή παραγωγική σχέση.
Με αυξανόµενους ρυθµούς οι marketers επανακατευθύνουν τη δηµιουργικότητά
τους προς τους πελάτες και αφιερώνουν αρκετό χρόνο για αυτούς, πέρα από τη γενική
διαφήµιση. Κάθε εταιρία µπορεί να δηµιουργήσει πιο επικερδείς σχέσεις και
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περισσότερο ικανοποιηµένους πελάτες µε το να προχωρήσει από µεµονωµένες
παραγγελίες µέσω ταχυδροµείου σε µια σειρά µηνυµάτων τα οποία προσδιορίζουν και
ικανοποιούν τις ανάγκες επιλεγµένων πελατών.

2.3. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του
CRM

2.3.1 Οι σηµαντικότερες θεωρητικές σχολές

Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων αποτελεί ένα από το πιο σηµαντικά θέµατα.
Προσπαθώντας να εντοπιστούν τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης των πελατειακών
σχέσεων, πρέπει να αναφερθούν οι σηµαντικότερες θεωρητικές σχολές. Αυτό
περιλαµβάνει το µάρκετινγκ συναλλαγών, τη Σκανδιναβική σχολή (Nordic school), την
οµάδα προµηθειών και βιοµηχανικού µάρκετινγκ (IMP group) και την ΑγγλοΑυστραλιανή προσέγγιση. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον προσδιορισµό των
στοιχείων που έχουν σχέση µε τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και, ανά στοιχείο, η
ανάπτυξη ενός κατάλληλου συστήµατος αξιολόγησης. Στον πινάκα 1.1 αναφέρονται τα
κύρια στοιχεία των µεγάλων σχολών του µάρκετινγκ σχέσης σε σχέση µε το µάρκετινγκ
συναλλαγών.
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Πίνακας 1.1: Σύγκριση των κύριων στοιχείων των µεγάλων σχολών του µάρκετινγκ σχέσης σε
σχέση µε το µάρκετινγκ συναλλαγών
Πηγή: Palmer R., Lindgreen A., Vanhamme J. (2005), Marketing Intelligence & Planning, Vol.
23 No. 3, pp. 313-330
Βασικό στοιχείο

Μάρκετινγκ
συναλλαγών

Βάση

Ανταλλαγή 4Ps

Χρονικό διάστηµα

Βραχυπρόθεσµο

Αγορά

Μεµονωµένη,
πελάτες

Οµάδα
βιοµηχανικού
µάρκετινγκ και
προµηθειών
Σχέσεις µεταξύ
των επιχειρήσεων
Βραχυπρόθεσµο
και
µακροπρόθεσµο
Πολλαπλή, δίκτυο

Σκανδιναβική
σχολή

Αγγλο-Αυστραλιανή
προσέγγιση

Υπηρεσία

Υπηρεσία/ποιότητα/µάρκετινγκ

Μακροπρόθεσµο Μακροπρόθεσµο

30 αγορές µε
τέσσερις
κατηγορίες
Οργάνωση
Ιεραρχική
Λειτουργική και
λειτουργία
σταυροειδής
λειτουργική
Βάση ανταλλαγής
Τιµή
Προϊόν/Υπηρεσία, Λιγότερο
οικονοµικές και
ευαίσθητη στην
κοινωνικές
τιµή
πληροφορίες
∆ιάσταση
Απόδοση
Τεχνολογική
Ποιότητα
ποιότητας/προϊόντος προϊόντος/τεχνικής/
αλληλεπίδρασης
ποιότητας
∆είκτης µέτρησης
Έσοδα µεριδίου
Κερδοφορία
Ποιότητα, αξία,
αγοράς
πελάτη
ικανοποίηση
πελατών
Πληροφόρηση
Ad hoc
∆ιαφέρει ανάλογα Μεµονωµένη
πελατών
µε το επίπεδο
σχέσης
Εσωτερικό
Ουσιαστικής
µάρκετινγκ
στρατηγικής
σηµασίας
Υπηρεσία
Αύξηση στον
Στενές σχέσεις
Αναπόσπαστο
πυρήνα του
πωλητή-αγοραστή µέρος του
προϊόντος
προϊόντος

Έξι αγορές

∆ιαδικασία βασισµένη στη
σταυροειδή λειτουργική
Αντιλαµβανόµενη αξία

Συνάρτηση της αξίας και του
κόστους ιδιοκτησίας
Ικανοποίηση πελατών

Αξία πελάτη και διατήρηση

Αναπόσπαστο µέρος της
έννοιας
Βάση για διαφοροποίηση

Το µάρκετινγκ συναλλαγών είναι µια επιχειρηµατική στρατηγική που εστιάζει στις
ενιαίες συναλλαγές ως "σηµείο πώλησης". Η έµφαση δίνεται στην µεγιστοποίηση της
αποδοτικότητας και στον όγκο των επιµέρους πωλήσεων αντί να αναπτύξουν µια σχέση
µε τον αγοραστή.

Το µάρκετινγκ συναλλαγών βασίζεται στα τέσσερα παραδοσιακά στοιχεία του
µάρκετινγκ,

αρκετές

φορές

αναφέρονται

ως

4P:
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•

Product (Προϊόν) - ∆ηµιουργία ενός προϊόντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των καταναλωτών.

•

Pricing (Τιµή) - Θέσπιση τιµή των προϊόντων που θα είναι επικερδείς, ενώ
εξακολουθεί να είναι ελκυστική για τους καταναλωτές.

•

Placement (Τοποθέτηση) - Καθιέρωση ενός αποτελεσµατικού αλυσίδα διανοµής
για το προϊόν.

•

Promotion (Προώθηση) - ∆ηµιουργώντας µια προβολή του µε σκοπό το προϊόν
που το καθιστά ελκυστικό στους πελάτες.

Σκανδιναβική σχολή (Nordic school): Η σκανδιναβική σχολή περιλαµβάνει τρεις
βασικές διαδικασίες: την διαδικασία αλληλεπίδρασης, διαλόγου και αξίας . Η
διαδικασία αλληλεπίδρασης είναι κοινή µε την οµάδα βιοµηχανικού µάρκετινγκ και
προµηθειών (IMP group) στη διαχείριση της σχέσης. Πρόσθετες διαδικασίες είναι
αυτές του διαλόγου και της αξίας. Η διαδικασία του διαλόγου είναι απαραίτητη ως
µέσο για την υποστήριξη της επιτυχούς εγκατάστασης, συντήρησης καθώς και
ενίσχυσης της διαδικασίας της αλληλεπίδρασης. Η διαχείριση της διαδικασίας της
επικοινωνίας και του διαλόγου περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της αλληλεπίδρασης,
όπως ο τοµέας των πωλήσεων καθώς και οι µαζικές και άµεσες επικοινωνίες (Gronroos,
2000). Η διαδικασία της αξίας είναι σηµαντική, καθώς το προϊόν ουσιαστικά βασίζεται
στην υπηρεσία που είναι και άυλη. Η αντίληψη της αξίας από τον αγοραστή είναι
σηµαντική στην κατανόηση της αξίας που προσδίδεται κατά τη διαδικασία της
αλληλεπίδρασης. Η αντιλαµβανόµενη αξία πρέπει τουλάχιστον να ισούται µε την αξία
που θυσιάζεται.

Οµάδα προµηθειών και βιοµηχανικού µάρκετινγκ (IMP group): Η προσέγγιση αυτή
απορρέει από την εργασία που διεξάγεται σε αγορές B2B, σε σύγκριση µε αγορές
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καταναλωτικών αγαθών. Στις αγορές B2B, οι αγοραστές και οι πωλητές είναι λιγότεροι
αλλά µεγαλύτεροι και οι τιµές συναλλαγής είναι µεγαλύτερες και κατά συνέπεια
υψηλότερης σηµασίας. Ένα από τα πρώτα θέµατα που ανακύπτουν ήταν ότι σε τέτοιου
είδους συναλλαγές οι αγορές δεν είναι διακριτές, αλλά εµφανίζονται ως µέρος µιας
συνεχούς ροής της αλληλεπίδρασης µεταξύ των οργανώσεων. Με αλλαγές στο
εξωτερικό περιβάλλον, όπως η συγκέντρωση της αγοράς, η αύξηση του κόστους
αλλαγής και η αυξηµένη αντίληψη του κινδύνου, οι αγοραστές και οι προµηθευτές
επιδίωξαν ενεργά να αλλάξουν τη φύση των σχέσεων από τη βάση του ανταγωνισµού
σε συνεργασία ως µια στρατηγική µείωσης κινδύνου (Turnbull et al., 1996). Η
αλληλεπίδραση µεταξύ εταιρειών, αλλά και πολλών ατόµων µέσα στις επιχειρήσεις,
αποτελεί σχέση. Είναι δυαδικής φύσης, αλλά και πολλαπλές σχέσεις µεταξύ
αγοραστών, προµηθευτών καθώς και άλλων επιχειρήσεων καταλήγουν σε δίκτυα. Αυτή
είναι η κύρια διάκριση µεταξύ των σχέσεων και δικτύων.
Η πρόκληση για τους διαχειριστές είναι να διαχειρίζονται όχι µόνο τις προσωπικές
σχέσεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αλλά να διαχειρίζονται και το χαρτοφυλάκιο
µακροπρόθεσµα ή το δίκτυο του προµηθευτή και τις σχέσεις µε τον αγοραστή. Η
ικανότητα των διαχειριστών για να το κάνουν αυτό καθορίζει τη δυνατότητα της
εταιρείας να ανταγωνιστεί. Ο ανταγωνισµός αυτός αποµακρύνεται από ένα στενό
ορισµό των βιοµηχανιών ή των αγορών όπως στην βιοµηχανική οικονοµική οργάνωση
και την αντίληψη που κυριαρχεί στο µάρκετινγκ συναλλαγών. Ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα µπορεί να αποκτηθεί από την κατάλληλη επιλογή και διαχείριση των
εταίρων του δικτύου.

Αγγλο-Αυστραλιανή προσέγγιση: Η προσέγγιση αυτή βλέπει το παραδοσιακό
µάρκετινγκ δοµηµένο σε ποιότητα και υπηρεσίες, και ως εκ τούτου βελτιωµένο για να
διαµορφώσει µια συνολική προσέγγιση για την επίτευξη σε αυξανόµενα επίπεδα αξίας
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προς τους πελάτες διατηρώντας σταθερές σχέσεις µε την επιχείρηση (Christopher et al.,
1991). Οι σχέσεις µε κάθε µία από τις αγορές, ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να
παγιωθούν και να διατηρηθούν για να παρέχουν την καλύτερη δυνατή πρόταση αξίας
τόσο από πλευρά των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών, αξιοποιώντας και τη
διαχείριση των σχέσεων µεταξύ των αγορών αυτών. (Palmer R. et al, 2005)

2.3.2 CRM-Balanced Scorecard (BSC)

Οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό άρχισαν
να εκµεταλλεύονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι πλέον ισχυρότερα
από το να επενδύουν και να διευθύνουν τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία. Οι
παραδοσιακές µέθοδοι µέτρησης της απόδοσης όπως ο δείκτης ROE (return on equity)
είχαν πολλές ελλείψεις κάτι που οδήγησε τα στελέχη στον εντοπισµό µιας
ισορροπηµένης παρουσίασης των µεγεθών ώστε να επιτρέπεται η παρακολούθηση µιας
εταιρίας από πολλές πλευρές ταυτόχρονα.
Τη δεκαετία του 1990 οι καθηγητές του πανεπιστήµιου του Harvard, Robert S. Kaplan
και David P. Norton εισήγαγαν ένα νέο µοντέλο αξιολόγησης και επίδοσης των
επιχειρήσεων το οποίο ονόµασαν Πινάκα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας (Balanced
Scorecard-BSC). Η προσέγγιση τους αποτελεί µια σωστά «σταθµισµένη» οµάδα από
βασικούς δείκτες επίδοσης οι όποιοι αξιολογούν την επίδοση της επιχείρησης σε
επιµέρους τοµείς (Malina M.& Selto F., 2001).
Το Balanced Scorecard, που περιγράφεται από το Harvard Business Review ως "µια
από τις πιο σηµαντικές πρακτικές διαχείρισης του τα τελευταία 75 χρόνια», έχει γίνει
ένα βασικό µέσο για την επιτυχή οδήγηση στρατηγικής απόδοσης σε χιλιάδες
οργανισµούς σε όλο τον κόσµο. Μια προσαρµογή αυτού του ισχυρού εργαλείου, το
Balanced Scorecard CRM, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να οδηγείτε και να
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µεγιστοποιήσει την επιτυχία της CRM στρατηγικής ενός οργανισµού (CRM.com,
2004).
Το Balanced Scorecard (BSC) είναι ένα εργαλείο που µετράει τις λειτουργικές
δραστηριότητες µιας µικρής και µιας µεγάλης σε κλίµακα επιχείρησης καθώς και η
σχέση µεταξύ τους η µια µε την άλλη σε επίπεδο στρατηγικής και οράµατος. Το
Balanced Scorecard είναι ενσωµατωµένο πρότυπο µε µια νέα λειτουργία για την
αξιολόγηση της απόδοσης των οργανώσεων. Αυτό το πρότυπο, εστιάζοντας στις
στρατηγικές οργάνωσης και δηµιουργώντας ισορροπία για διαστάσεις (οικονοµικές,
πελάτες, εσωτερικές διαδικασίες, αύξηση και εκµάθηση), προσπαθεί να διαχειριστεί και
να αξιολογήσει τις σύνθετες οργανώσεις. Το Balanced Scorecard συµπληρώνει τα
παραδοσιακά οικονοµικά µέτρα µε κριτήρια που µετρούν την απόδοση από τρεις
επιπρόσθετες διαστάσεις εκείνων των πελατών, των εσωτερικών επιχειρησιακών
διαδικασιών, της εκµάθησης και της αύξησης. Αυτό εποµένως δίνει τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις να εντοπίζουν τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα ενώ ταυτόχρονα να
ελέγχουν την πρόοδο στην οικοδόµηση των ικανοτήτων και την απόκτηση των αυλών
προτερηµάτων που θα είναι απαραίτητα για τη µελλοντική ανάπτυξη (Ullah Z., AlMudimigh A.S., 2009). Το Balanced Scorecard αντικατοπτρίζει την αλλαγή από τη
βιοµηχανική εποχή που κυριαρχούσαν τα µετρήσιµα µεγέθη στα άυλα περιουσιακά
στοιχεία

(intangible

assets)

που

έγιναν

βασική

πηγή

των

ανταγωνιστικών

πλεονεκτηµάτων µιας επιχείρησης, στο τέλος του 20ου αιώνα.

Το BSC θεωρείται ως ένα άριστο εργαλείο για την αξιολόγηση του CRM καθώς:

● Καθιστά πιθανό να αξιολογηθούν οι διευθυντικές δραστηριότητες µε αµερόληπτες
απόψεις µε την παροχή απτών και µη χρηµατοοικονοµικών πλευρών και µη
οικονοµικών πτυχών (Martinsons, Davison, & Tse, 1999).
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● Αξιολογεί τον τοµέα στον όποιο είναι ενσωµατωµένη η επιχείρηση και η τεχνολογία
(Grembergen & Amelinckx, 2002).
● Αξιολογεί τη ικανοποίηση πελατών που είναι πολύ σηµαντικό στο ηλεκτρονικό
εµπόριο (Grembergen & Amelinckx, 2002).
● Είναι ένα σύστηµα προσανατολισµένο στο στόχο. Για να αξιολογήσει την
αποτελεσµατικότητα του CRM µε τρόπο συνεπή, ένας υπεύθυνος µπορεί να εξετάσει
τους σκοπούς ή τους στόχους του CRM (Olve, Roy, & Wetter, 1999).
● Είναι ένα σύστηµα προσανατολισµένο στη δράση. Μπορεί να ελέγξει και βελτιώσει
την επιχειρησιακή απόδοση (Martinsons, Davison, & Tse, 1999).

2.4 Παράγοντες και οφέλη από την εφαρµογή ενός συστήµατος CRM

Ποιοι είναι, όµως, οι παράγοντες αυτοί που οδηγούν σε µια επιτυχηµένη
εφαρµογή και ανάπτυξη ενός CRM συστήµατος; Παρακάτω επιχειρείται µια προσπάθεια
καταγραφής όλων αυτών των κριτικών παραγόντων που συντελούν στην επιτυχία ενός
CRM συστήµατος.
ü Αρχικά θα πρέπει να γίνει σαφής καταγραφή του στόχου της επιχείρησης, και
συγκεκριµένα ανάλυση της παρούσας κατάστασής της, των δυνατών σηµείων και
αδυναµιών της, των απειλών του περιβάλλοντος που πρέπει να αποφύγει και των
ευκαιριών που µπορεί να εκµεταλλευτεί για την επίτευξή του.
ü Απαραίτητη στην όλη διαδικασία είναι η απόλυτη στήριξη της ∆ιοίκησης σε όλο το
πρόγραµµα της εφαρµογής και ανάπτυξης του και η πεποίθηση ότι δεν πρόκειται
αποκλειστικά για τεχνολογικά συστήµατα αλλά για µία στρατηγική διαδικασία που
µπορεί να προσδώσει στρατηγικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση.
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ü Στη συνέχεια, η επιχείρηση οφείλει να καταγράψει τις ανάγκες της αλλά και των
αποµακρυσµένων τµηµάτων της σε πληροφοριακά συστήµατα και κυρίως να
συνειδητοποιήσει ότι αυτές οι ανάγκες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή της και όχι
απλά µια απόκτηση της «τελευταίας λέξης» της τεχνολογίας.
ü Έπειτα, πρέπει να γίνει ένας συνολικός έλεγχος της επιχείρησης και να εκτιµηθεί το κατά
πόσο έτοιµη είναι να προχωρήσει στην εφαρµογή του (Foss B. et al, 2008). Αυτό
σηµαίνει ότι θα πρέπει να εκτιµηθεί η συµβατότητα των συστηµάτων που
χρησιµοποιούσε µέχρι πριν µε το CRM και οι απαραίτητες αλλαγές που πιθανόν πρέπει
να γίνουν για την µεταφορά των στοιχείων από το προηγούµενο πληροφοριακό σύστηµα
σε αυτό.
ü Παράλληλα µε τον παραπάνω έλεγχο κρίνεται απαραίτητη η εφαρµογή

πιθανών

αλλαγών στις στρατηγικές οργανωσιακές δοµές και κουλτούρα της επιχείρησης, (Bryan
Foss et al, 2008), η οποία πλέον πρέπει να είναι πελατοκεντρική. Για παράδειγµα, όπως
θα δούµε και στις µελέτες περιπτώσεων παρακάτω, δύο τµήµατα που λειτουργούσαν
ανεξάρτητα µπορεί να χρειαστεί να ενοποιηθούν και να λειτουργούν σαν ένα, να
συνεργαστούν ή ακόµη να ανταλλάξουν υπαλλήλους.
Από τη στιγµή που, όπως αναφέραµε παραπάνω, το CRM δεν αντιµετωπίζεται απλά ως
ένα πληροφοριακό σύστηµα αλλά ως µια επιχειρησιακή στρατηγική που στηρίζεται
στην τεχνολογία, η ενσωµάτωση του ανθρώπινου δυναµικού σε αυτήν είναι ιδιαίτερα
κρίσιµη και υψίστης σηµασίας (H-S Kim et al, 2009). Απαιτείται, δηλαδή, η δέσµευση
και αφοσίωση των εργαζοµένων στις διαδικασίες του CRM (Foss B. et al, 2008). Έτσι,
η επιχείρηση οφείλει να τους εκπαιδεύσει πλήρως για την οµαλή αποδοχή του
συστήµατος. Η διοίκηση των πελατειακών σχέσεων στηρίζεται απόλυτα στους
εργαζοµένους της επιχείρησης και µάλιστα υποστηρίζεται ότι µπορεί να απειληθεί η
αποτελεσµατικότητά της εάν ένας υπάλληλος-κλειδί στις επαφές µε τους πελάτες είναι
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µη διαθέσιµος. Μάλιστα, πολλές σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι πρώτοι πελάτες
που πρέπει να ικανοποιήσει η επιχείρηση είναι οι υπάλληλοί της (H-S Kim et al, 2009).

2.4.1 Τα οφέλη από την εφαρµογή ενός συστήµατος CRM

Αν και υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα χρησιµοποιώντας το CRM, τα πιο ουσιαστικά
πλεονεκτήµατα του CRM είναι τα εξής:
1. Ανακάλυψη νέων πελατών
2. Αύξηση του όγκου των πωλήσεων
3. Προτροπή δηµιουργίας εσόδων
4. Ικανοποίηση πελατών και εργαζοµένων
5. Βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων
6. Επίτευξη των οργανωτικών στόχων
7. Προηγµένη ανάπτυξη της ταυτότητας των επιχειρήσεων
8. Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
9. Εταιρική διαφάνεια
10. Εταιρική επεκτασιµότητα
11. Βελτιωµένες επιδόσεις του τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων
12. Ισόρροπη και δυναµική προσέγγιση
13. Αποτελεσµατικός επιχειρηµατικός σχεδιασµός
(Perfomance tools for CRM, 2010)
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2.5 Μετάβαση από το CRM e-CRM

2.5.1 Ε-CRM

Αν και τα συστήµατα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ήρθαν στο προσκήνιο µε
αφορµή την ανάπτυξη της δικτυακής οικονοµίας, δεν αποτελούν µόνο πρακτική για τη
διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες του ∆ιαδικτύου. Αντίθετα, παρέχουν στις
εταιρείες τα µέσα για την κατάλληλη, προσωποποιηµένη και αλληλεπιδραστική επικοινωνία µε τους πελάτες, τόσο µέσω ηλεκτρονικών, όσο και µέσω παραδοσιακών
καναλιών. Τεχνολογικά, απορρέουν από τις τεχνικές που αύξησαν την αποδοτικότητα
των τηλεφωνικών κέντρων και του εξατοµικευµένου µάρκετινγκ για την προώθηση
µαζικά παραγόµενων προϊόντων σε µικρά τµήµατα της αγοράς.
Η υποστήριξη ΤΠ για τα συστήµατα CRM ποικίλλει από την άποψη πολυπλοκότητας,
δυσκολίας στην εφαρµογή, και το εύρος υποστήριξης των πελατών. Στην απλούστερη
µορφή του, µια εφαρµογή του CRM µπορεί να είναι µια σελίδα µε τις «Οι πιο συχνές
ερωτήσεις (FAQ)» στην ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης, ένα τηλεφωνικό κέντρο,
ένα ενηµερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή µια εφαρµογή πελατών που
διευκολύνει τη φόρτωση δεδοµένων. Οι εφαρµογές του CRM περιλαµβάνουν τα
εσωτερικά συστήµατα, όπως τις πελατειακές βάσεις δεδοµένων, τα συστήµατα για την
αλληλεπίδραση µε τους καταναλωτές, όπως οι εγχώριες τραπεζικές εργασίες, καθώς
επίσης και τα συστήµατα που απευθύνονται σε πελάτες επιχειρήσεων, όπως η
επεξεργασία διαταγής µέσω B2B στο διαδίκτυο (Karakostas B. et al., 2005).
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2.5.2 Τα 6 «e» των e-CRM

Οι επιχειρήσεις - παραδοσιακές ή ηλεκτρονικές - που θα επιχειρήσουν να τoποθετηθούν
στο χώρο του e-CRM, πρέπει να εξεταστούν έξι βασικά στοιχεία:
ü

Electronic channels: Τα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας, όπως το

∆ιαδίκτυο, έχουν γίνει µέσο για γρήγορη, αλληλεπιδραστική και οικονοµική
επικοινωνία µε τους πελάτες.
ü

Enterprise: Την ίδια την επιχείρηση: µέσα από το e-CRM είναι αναγκαίο να

διαπεραστούν οριζόντια όλα τα τµήµατα της επιχείρησης και τα στελέχη της πρέπει να
γνωρίζουν αναλύουν και να αποτιµούν τη συµπεριφορά του πελάτη.
ü

Empowerment: Την ενδυνάµωση των πελατών: πρέπει η επιχείρηση να

κατανοήσει ότι µια στρατηγική e-CRM πρέπει να διευκολύνει τους πελάτες να
διαλέγουν οι ίδιοι το πώς θα επικοινωνούν µε την εταιρεία και µέσα από ποιο κανάλι.
Μέσα από µια τέτοια διαδικασία, οι επιχειρήσεις πρέπει να κερδίζουν το προνόµιο να
επικοινωνούν µε τους πελάτες τους και όχι να τους θεωρούν δεδοµένους.
ü

Economics: Την οικονοµία των πελατειακών σχέσεων : λίγες είναι οι

επιχειρήσεις που κατανοούν µε ποιο τρόπο και µέσα από ποιο κανάλι θα διαθέσουν τα
χρήµατά τους για µια επικοινωνιακή τακτική.
ü

Evaluation: Την αποτίµηση των πελατειακών σχέσεων: η σωστή διάθεση

χρηµάτων σε πελατειακές τακτικές εξαρτάται άµεσα από τον τρόπο µε τον οποίο η
επιχείρηση αποτιµά τα αποτελέσµατα µιας επικοινωνιακής στρατηγικής, µέσα από τα
διάφορα κανάλια επαφής µε τους πελάτες.
ü

External information: Τη χρήση εξωτερικών πηγών πληροφορίας: η

πληροφορία που είναι διαθέσιµη, είτε από τρίτους, είτε από λογισµικό το οποίο αναλύει
τη συµπεριφορά πελατών στο ∆ιαδίκτυο, µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη στην
περαιτέρω κατανόηση των πελατών.
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Το ECRM σηµαίνει:
E: E-business – η ολοκλήρωση των διαδικτυακών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων
C: Channel Management – η ολοκλήρωση και διαδραστικότητα των καναλιών για την
πρόσβαση των πελατών και η διανοµή των προϊόντων και υπηρεσιών
R: Relationships – στήριξη στην άριστη εξυπηρέτηση, την αξία και την άνεση
M: Management – η ∆ιοίκηση του οργανισµού συνολικά (Karakostas B. et al., 2005)

2.6 CRM στον χρηµατοοικονοµικό και τραπεζικό κλάδο

Οι τράπεζες και γενικά τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα λειτουργούν σε ένα δύσκολο
και ανταγωνιστικό περιβάλλον περισσότερο από ποτέ. Η δηµιουργία ενός πιστού
πελατολογίου είναι κρίσιµος παράγοντας για την επιβίωση τους. Έρευνες έχουν δείξει
ότι µία αύξηση της τάξης του 5% στη διατήρηση των πελατών αυξάνει την κερδοφορία
των τραπεζών κατά περίπου 50% (Morgan, 2009). Επίσης, είναι γνωστό ότι είναι πιο
δαπανηρό η απόκτηση ενός νέου πελάτη από τη διατήρηση ενός υπάρχοντος πελάτη
(και αυτό έχει εφαρµογή όχι µόνο σε χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα αλλά διαπιστώνεται
σε όλο το εύρος της αγοράς γενικά).
Οι τράπεζες θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να χτίσουν διαρκείς σχέσεις µε τους
πελάτες τους µέσα σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η πλειοψηφία των πελατών
έχουν τραπεζικούς λογαριασµούς σε διαφορετικές τράπεζες παρά ποτέ και η κάθε
τράπεζα προσπαθεί να αποσπάσει το µεγαλύτερο ποσοστό των χρηµάτων των
καταθετών. Εποµένως, σήµερα οι τράπεζες οι οποίες επιβιώνουν είναι αυτές που έχουν
χτίσει µία βάση πιστών πελατών και διαφοροποιούνται µέσω της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών και της αποτελεσµατικότητας και των προσπαθειών τους µέσα
στην αγορά (Morgan, 2009).
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Σήµερα όλες οι τράπεζες κατά γενική οµολογία έχουν εφαρµόσει συστήµατα
CRM (Customer Relationship Management) προκειµένου να αντιµετωπίσουν αυτά τα
προβλήµατα επενδύοντας σηµαντικά ποσά αλλά δεν έχουν αντιληφθεί τις αναµενόµενες
αποδόσεις αυτών των συστηµάτων από την πλήρη εκµετάλλευση αυτών των
συστηµάτων.
Ένα CRM σύστηµα είναι πιθανόν να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος για µία επιχείρηση αν πετύχει να συνδυάσει αποτελεσµατικά τις
τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές ικανότητες. Θα πρέπει όµως να γίνει
ιεράρχηση αυτών των ικανοτήτων. Σύµφωνα µε τον Coltman (2007), η επιτυχία
στηρίζεται πρώτα στη δοµή της επιχείρησης και στη στρατηγική που έχει θέσει,
δεύτερον στους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης και τέλος στη τεχνολογία που
διαθέτει. Επιβεβαιώνεται δηλαδή για ακόµη µία φορά ότι ακόµα κι αν εγκατασταθεί η
πιο σύγχρονη τεχνολογία σε µία επιχείρηση, ένα δεν υπάρχουν άνθρωποι που να
µπορούν να την υποστηρίξουν και να την αξιοποιήσουν κατάλληλα, τότε αποτελεί µία
επένδυση χωρίς αντίκρισµα.
Ο κύριος στόχος ενός CRM συστήµατος στον χρηµατοοικονοµικό και
τραπεζικό κλάδο είναι να ευθυγραµµίζει τα προϊόντα και τις στρατηγικές πωλήσεων µε
τις απαιτήσεις και τις προτιµήσεις των πελατών µε τη χρήση µοναδικών διαδικασιών
και λύσεων. Πρώτα από όλα όµως, για να είναι αποτελεσµατικό ένα CRM, θα πρέπει να
είναι ξεκάθαρη και να αναπτυχθεί η επιχειρηµατική στρατηγική και η κατάλληλη
υποδοµή για αυτή τη στρατηγική που έχει ως στόχο την έγκαιρη εξυπηρέτηση των
πελατών µέσω των καναλιών που προτιµούνται από αυτούς. Βέβαια οι πιο επιτυχηµένες
επιχειρηµατικές στρατηγικές αναπτύσσονται αφού η επιχείρηση έχει κατανοήσει και
αντιληφθεί σε µεγάλο βαθµό τα πρότυπα συµπεριφοράς και τις στάσεις των πελατών
της (Chaudhry A., 2010).
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Τα κύρια στάδια που απαιτούνται εποµένως για την αποτελεσµατική χρήση ενός
CRM συστήµατος είναι: πρώτον να οριστεί η στρατηγική, δεύτερον πρέπει να
αναπτυχθεί µία υποδοµή που να ευθυγραµµίζει τα προϊόντα και τους στόχους των
πωλήσεων µε τις ανάγκες των πελατών, τρίτον να υπάρχει συνεχής αναλυτική
πληροφόρηση που να υποστηρίζει την αλληλεπίδραση των πελατών, τέταρτον να
σχεδιαστεί η τεχνολογική υποδοµή για τα αποτελέσµατα του CRM και τέλος να
σχεδιαστούν στρατηγικές επικοινωνίας µε σκοπό τη συνεχή επικοινωνία και
αλληλεπίδραση µε τους πελάτες (Chaudhry A., 2010).
Αναφορικά µε το αρχικό στάδιο, δηλαδή την ανάπτυξη της επιχειρησιακής
στρατηγικής, οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στον πελάτη ωφελούνται περισσότερο από
ένα CRM σύστηµα. Οπότε, η στρατηγική τους εστιάζεται στις ανάγκες και στα «µελανά
σηµεία» των πελατών τους γνωρίζοντας πόσο σηµαντική είναι η διατήρηση των ήδη
υπαρχόντων πελατών και κυρίως σε περιόδους δύσκολων οικονοµικών συνθηκών,
χωρίς όµως να παραγκωνίζουν τους πιθανούς πελάτες. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην
δεδοµένη οικονοµική κρίση που διανύουµε, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να
διακόψει τη συνεργασία του µε κάποια τράπεζα, αυτή από τη µεριά της καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να πείσει για τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες που
παρέχει προκειµένου να διατηρήσει το υπάρχον πελατολόγιο της αφού η επέκτασή του
είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση. Οι περισσότεροι όµως χρηµατοοικονοµικοί και
τραπεζικοί οργανισµοί παραδοσιακά εστιάζουν περισσότερο στα προϊόντα παρά στους
πελάτες. Μερικά από τα οφέλη από µια πελατοκεντρική στρατηγική στο χρηµατοδοτικό
και τραπεζικό κλάδο είναι οι υψηλές αποδόσεις στο επενδυόµενο κεφάλαιο,
περισσότεροι κερδοφόροι πελάτες, χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου και µεγαλύτερες
ευκαιρίες επένδυσης εξαιτίας του γεγονότος ότι οι οργανισµοί αυτού του είδους
κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους (Chaudhry A., 2010) .
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Στη συνέχεια, θα πρέπει να είναι γνωστό σε ένα χρηµατοοικονοµικό ή
τραπεζικό οργανισµό ποιοι είναι οι πιο πολύτιµοι πελάτες (Most Valuable Customers –
MVCs). Ο στόχος είναι να γίνεται η σωστή προσφορά, στο σωστό πελάτη, στη σωστή
στιγµή.

Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται σηµαντικά το κόστος και επιτυγχάνονται

αυξανόµενες πωλήσεις σε συγκεκριµένους πελάτες. Έτσι, δηµιουργείται µία ξεχωριστή
βάση που διακρίνει τους πολύτιµους πελάτες από τους υπόλοιπους έτσι ώστε να έχουν
ειδική µεταχείριση και ο απώτερος στόχος είναι η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
επέκταση αυτής της βάσης (Chaudhry A., 2010).
Όσο αφορά στην τεχνολογική υποδοµή, τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπάρχει
κάποιος χρηµατοοικονοµικός ή τραπεζικός οργανισµός που να µην έχει κάποια
συστήµατα που να υποστηρίζουν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές – είναι
περισσότερο συστήµατα διεκπεραιωτικού χαρακτήρα που υποστηρίζουν τις τραπεζικές
συναλλαγές παντός είδους όπως καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωµή λογαριασµών,
µεταφορά χρηµάτων, κ.α.. Υστερούν όµως στο να διαχειριστούν και να αναπτύξουν τη
βάση των πελατών τους, πολύτιµων και µη. Την εισαγωγή των συστηµάτων CRM δεν
την έχουν αντιµετωπίσει ως µία βασική αλλαγή ως προς τον τρόπο διοίκησης και
χρήσης των δεδοµένων των πελατών και δεν έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη των
απαιτούµενων CIM (Customer Information Management) συστηµάτων έτσι ώστε να
κερδίσουν την πιστότητα, την κερδοφορία και την απόκτηση νέων πελατών (Morgan,
2009). Σύµφωνα µε µία έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την IBM το 2005,
υπολογίστηκε ότι πάνω από το 75% των επιχειρήσεων δεν χρησιµοποιούν
ολοκληρωτικά το CRM από τη στιγµή που εφαρµόστηκε (Nicholas L., 2006).

34

2.6.1 CIM: Customer Information Management

Προϋπόθεση για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας ενός CRM συστήµατος
αποτελεί η εφαρµογή ενός CIM συστήµατος (Customer Information Management) έτσι
ώστε να είναι εφικτό να υπολογιστεί η αποδοτικότητα της επένδυσης αυτής.
Με τη βοήθεια αυτού του συστήµατος συλλέγονται και καταχωρούνται
πληροφορίες όπως στοιχεία ταυτότητας, δηµογραφικά χαρακτηριστικά, αγοραστική
συµπεριφορά, πιστοληπτική ικανότητα, καταγραφή κάθε είδους επικοινωνίας µε τον
πελάτη, κ.α. (Chaudhry A., 2010). Το βασικότερο και σηµαντικότερο συστατικό ενός
CRM συστήµατος είναι τα δεδοµένα γιατί ουσιαστικά εκεί στηρίζεται η επιτυχία του
(Nicholas, 2006). Ένας οργανισµός προσπαθεί να συγκεντρώνει την πληροφόρηση που
απαιτείται για να συνδέσει τους στόχους µε την απόδοσή του και να εξαγάγει
συµπεράσµατα για την πορεία του. Γι’ αυτό το λόγο η πληροφόρηση που εισρέει στον
οργανισµό θα πρέπει να «φιλτράρεται», γιατί αποτελεί κόστος για κάποιον οργανισµό η
συλλογή κάθε πληροφορίας που πιθανόν να µην προσδίδει κάτι σηµαντικό, να
αποθηκεύεται και στη συνέχεια να γίνονται αναλύσεις µε βάση αυτήν.
Ένα CIM σύστηµα γεφυρώνει το κενό µεταξύ της εκτίµησης και αξιολόγησης
των πελατών και της ανάπτυξη της στρατηγικής του CRM δείχνοντας στους
χρηµατοοικονοµικούς και τραπεζικούς οργανισµούς πως να χρησιµοποιούσουν τα
δεδοµένα των πελατών για να πάρουν αποφάσεις και να ενισχύσουν την κερδοφορία
και την πιστότητα του πελάτη σε µακροχρόνιο ορίζοντα. Επίσης, περιλαµβάνει την
κατανόηση των αναγκών και των συµπεριφορών διαφόρων οµάδων πελατών και
αποφασίζει πως θα επηρεάσει αυτές τις συµπεριφορές προκειµένου να προωθηθούν τα
προϊόντα και υπηρεσίες που πιθανόν να προσέλκυαν συγκεκριµένες οµάδες πελατών.

Ένα CIM σύστηµα κινείται κυρίως σε τρεις άξονες:
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1. Τµηµατοποιεί τους πελάτες που έχουν αντίστοιχη συνεισφορά αξίας.
Η κατηγοριοποίηση των πελατών µε κοινά χαρακτηριστικά σε οµάδες µπορεί να γίνει
είτε µε βάση τα έσοδα που αποφέρουν είτε µε βάση τη συµπεριφορά και λέγοντας
συµπεριφορά εννοούµε στοιχεία όπως προτιµήσεις σε συγκεκριµένα προϊόντα,
δηµογραφικά ή άλλα συγκεκριµένα στοιχεία, κανάλια επικοινωνίας που προτιµούν ή
δραστηριότητες και όγκοι συναλλαγών.
2. Αποφασίζει για τα KPIs (κύριους δείκτες απόδοσης) που οδηγούν στην κερδοφορία
και την πιστότητα του πελάτη.
Κάποιοι κύριοι δείκτες απόδοσης που ενδιαφέρουν τους οργανισµούς του
χρηµατοδοτικού και τραπεζικού κλάδου είναι: ο δείκτης Customer Profitability Drivers
(Οδηγοί Πελατειακής Κερδοφορίας), που δείχνει τις πελατειακές εκείνες σχέσεις που
επηρεάζουν περισσότερο τα στοιχεία εσόδων και κόστους και ο δείκτης Customer
Equity Drivers (Οδηγοί Πελατειακής Επιείκειας), που δείχνει το βαθµό ικανοποίησης
που ο πελάτης έχει µε τα τραπεζικά προϊόντα και τις υπηρεσίες και είναι ένα µέσο
µέτρησης της συνολικής σχέσης του πελάτη µε τον οργανισµό.
3. Εντοπίζει τα χαρακτηριστικά του κάθε τµήµατος πελατών κατανοώντας τα
ιδιαίτερα σηµεία του, τις αγοραστικές του συµπεριφορές και τις ανάγκες του.

Εφαρµόζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, ένα CRM σύστηµα από την
τµηµατοποίηση των πελατών ενηµερώνει κατά πόσο θα πρέπει να επενδύσει ένας
οργανισµός στις σχέσεις του µε τις συγκεκριµένες οµάδες πελατών. Από τη χρήση
δεικτών αποτελεσµατικότητας κάθε οµάδας πελατών, ενηµερώνει πως θα κάνει τη
σωστή χρήση των επενδύσεων σε CRM προκειµένου να χτίσει διαρκείς σχέσεις µε τους
πελάτες αυτών των τµηµάτων. Και τέλος, µε το τρίτο στοιχείο στη σειρά πετυχαίνει να
µετατρέψει τα αυθαίρετα δεδοµένα πελατών σε εφαρµόσιµη γνώση του πελάτη που
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οδηγεί αποτελεσµατικά στη στρατηγική «να συµπεριφέρεσαι διαφορετικά σε
διαφορετικούς πελάτες» (Morgan, 2009).

2.6.2 Cross- και Up-Selling

Η στρατηγική CRM παρουσιάζει ιδιαίτερη χρησιµότητα καθώς µπορεί να διακρίνει
τους ενεργούς και κερδοφόρους πελάτες από τους «στάσιµους». Και αυτό µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από τους τραπεζικούς οργανισµούς ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες σε
στοχευόµενα κοινά. Αντίθετα µε τη συνήθη πρακτική της µαζικής καµπάνιας που
στοχεύει σε χιλιάδες άτοµα, το τµήµα marketing των τραπεζών πρέπει να συνθέτει το
προφίλ των κερδοφόρων πελατών και να αναζητήσει εν δυνάµει πελάτες µε προφίλ που
ταιριάζουν σε αυτό. Η πρακτική αυτή δίνει τη δυνατότητα στον οργανισµό να
προχωρήσει σε µια νέα µέθοδο για up- και cross-selling. Ειδικότερα, όσον αφορά στο
up-selling η τράπεζα, αφού γνωρίζει τις συναλλαγές που προτιµά ο πελάτης καθώς και
τα υπόλοιπα στοιχεία (όπως ηλικία, κοινωνική τάξη, κλπ.) έχει τη δυνατότητα να του
προσφέρει ένα προϊόν υψηλότερης βαθµίδας από αυτό που ήδη χρησιµοποιεί.
Η εφαρµογή του up-selling µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ευκολία παραδείγµατος
χάριν, στις πιστωτικές κάρτες. Όσον αφορά το cross-selling, η τράπεζα µπορεί να
χρησιµοποιήσει την υπάρχουσα βάση δεδοµένων από πελάτες που αποδεδειγµένα έχουν
κάνει χρήση παλαιότερων προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να
πραγµατοποιήσει νέες προσφορές σε πελάτες που έχουν παρόµοιο προφίλ µε τους
προηγούµενους. Η καθηµερινή παρακολούθηση των γεγονότων όπως υπερβολικά
υψηλοί λογαριασµοί, µπορούν να οδηγήσουν στην κατηγοριοποίηση των πελατών
προκειµένου να αυξήσουν τη δυνατότητά τους για cross-selling.
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2.6.3 Αποτελέσµατα του CRM (τραπεζικό κλάδο)

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) µπορεί να έχει τα ακόλουθα
αποτελέσµατα σε διαφόρους τοµείς της επιχείρησης:

•

Τµήµα Μάρκετινγκ – Συµβάλλει στο να γίνουν έξυπνες επιχειρηµατικές
αποφάσεις προσανατολισµένες στις απόψεις των καταναλωτών καθώς επίσης κα
στην αύξηση της ταχύτητας της κυκλοφορίας της αγοράς. Αυξάνει τη ζήτηση
των πελατών και την απόδοση των επενδύσεων µάρκετινγκ ενώ µεγιστοποιεί
την προβολή και τον έλεγχο σε όλη τη διαδικασία του µάρκετινγκ.

•

Τµήµα Πωλήσεων – Συµβάλλει στη διατήρηση της εστίασης στην παραγωγική
δραστηριότητα και στην εξάλειψη των εµποδίων σε αυτήν. Βελτιώνει

τις

υπηρεσίες πώλησης και τις µετατρέπει σε µια κερδοφόρα γραµµή των
επιχειρήσεων. Αυξάνει τις κερδοφόρες σχέσεις και τα έσοδα των πωλήσεων
κάθε επίσης µειώνει το κόστος εξυπηρέτησης πελατών και υπηρεσιών και
αυξάνει την εµπιστοσύνη των πελατών.
•

Τµήµα Analytics – Αξιολογεί την απόδοση της επιχείρησης µε ευρεία
δυνατότητα ανάλυσης παρέχοντας πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες, το
µάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τις υπηρεσίες και την απόδοση των καναλιών
πωλήσεων και επικοινωνίας.

•

Τµήµα Υπηρεσιών (Service) – Οργανώνει τις υπηρεσίες αξιοποιώντας την
πιθανότητα κερδοφορίας µε λειτουργικότητα για πολυκαναλικές υπηρεσίες,
διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων, οργάνωση και πρόβλεψη υπηρεσιών,
διαχείριση

των

λειτουργιών

συντήρησης,

εξυπηρέτηση

πελατών

και

επαγγελµατικές υπηρεσίες.
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•

Τµήµα ∆ιαχείρισης Καναλιών (Channel management) – Βελτιστοποιεί τα
κανάλια πώλησης µέσω αντιπροσώπων (συνεργατών) µε λειτουργικότητα για
διαχείριση συνεργατών, µάρκετινγκ δικτύου συνεργατών, πωλήσεις, υπηρεσίες
εµπορίας µέσω δικτύου συνεργατών.

•

∆ιαδραστικό Κέντρο ∆ιαχείρισης και Επιχειρήσεων (Interaction center
operations and management) – Βελτιώνει την απόδοση του τηλεφωνικού
κέντρου εξυπηρέτησης πελατών (interaction center) µε λειτουργίες για
telemarketing, τηλεπωλήσεις καθώς και πρόσθετες δυνατότητες µε στόχο την
εστίαση στον πελάτη.

•

Ηλεκτρονικό εµπόριο (E-commerce) – Μετατρέπει το διαδίκτυο σε ένα
κερδοφόρο κανάλι πωλήσεων έχοντας πολλαπλές λειτουργίες για µάρκετινγκ,
πωλήσεις, υπηρεσίες και αναλυτικές αναφορές µέσω διαδικτύου.

2.6.4 Οφέλη από την εφαρµογή του CRM στον τραπεζικό κλάδο (τεχνολογίαeCRM)

Η τεχνολογία της πληροφορίας (ΤΠ) δηµιουργεί ένα περιβάλλον που συνεχώς
µεταβάλλεται για τις τράπεζες, οι οποίες πρέπει να ελίσσονται, να εξελίσσονται και να
υιοθετούν τις νέες εξελίξεις στο χώρο προκειµένου να παραµένουν ανταγωνιστικές. Η
ειδοποιός διαφορά στον τρόπο µε τον όποιο λειτουργούν σήµερα οι τράπεζες σε σχέση
µε το παρελθόν έγκειται στο γεγονός ότι όλο και περισσότερες συναλλαγές
πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά, µια φιλοσοφία εξυπηρέτησης πελατών εντελώς
διαφορετική από αυτή της φυσικής παρουσίας σε κάποιο κατάστηµα της τράπεζας. Η
ανάπτυξη και κερδοφορία των τραπεζών βασίζεται πλέον σε νέες δυνατότητες και
ευκαιρίες που παρέχονται από τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τοµέα καθώς τα
παραδοσιακά µοντέλα εξυπηρέτησης πελατών έχουν πλέον κορεστεί. Η τεχνολογική
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αυτή ανάπτυξη και εξέλιξη δίνει την δυνατότητα για ένα µεγάλο µέρος στρατηγικών
επιλογών και ευκαιριών για καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες.

Παραδείγµατα τέτοιων προϊόντων είναι:
1. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικών τραπεζών χωρίς φυσική παρουσία
2. Ανάπτυξη online τραπεζικών ιστοτόπων για αγορά τραπεζικών προϊόντων
3. Ηλεκτρονική τιµολόγηση
4. Ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια
5. Έκδοση ηλεκτρονικών δανείων

Οι σηµαντικότερες ωφέλειες που µπορούν να έχουν οι τράπεζες λειτουργώντας σε ένα
τέτοιο επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι οι εξής:

•

Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης

Οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να επανατοποθετήσουν τα τραπεζικά τους προϊόντα
και να επανασχεδιάσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες προς τον πελάτη, όπως για
παράδειγµα την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την σχεδίαση
νέων προσφορών. Ολοένα και περισσότερες είναι οι τράπεζες που δίνουν τη
δυνατότητα στους πελάτες τους να έχουν 24ωρη πρόσβαση στον τραπεζικό τους
λογαριασµό και να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκιά τους µέσω διαδικτύου.

•

Μείωση κόστους λειτουργίας

Τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις έχουν προβεί σε επανασχεδίαση των βασικών
τους διαδικασιών (Currie & Willcocks, 1996). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να οδηγήσει
σε σηµαντική µείωση του κόστους λειτουργίας των τραπεζών. Το κόστος συναλλαγής
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ενός πελάτη σε ένα κατάστηµα διαφέρει σηµαντικά από το κόστος συναλλαγής µέσω
του διαδικτύου καθώς είναι πολύ µειωµένο.

•

Μειωµένα εµπόδια εισόδου στην τραπεζική αγορά

Η νέα τεχνολογία προσφέρει πολλές διευκολύνσεις στην αγορά κάτι που συµβάλει στο
να αυξηθεί η δυνατότητα εισόδου στον τραπεζικό κλάδο και από επιχειρήσεις που δεν
υφίστανται στον «υπαρκτό κόσµο». Ειδικά στο εξωτερικό υπάρχουν και τράπεζες που
είναι µόνο ηλεκτρονικές, οι οποίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου,
προσφέρουν τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες αποκλειστικά από το διαδίκτυο.

3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

3.1 Μεθοδολογία έρευνας

Στη συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια τα οποία δόθηκαν στο
προσωπικό των τραπεζών που έχουν γνώση του CRM και εµπειρία. Συνολικά,
συγκεντρώθηκαν 220 ερωτηµατολόγια. Το προτέρηµα της συγκεκριµένης µεθόδου
έναντι άλλων όπως παραδείγµατος χάριν συνεντεύξεις βάθους (Depth interviews) ή
οµάδες εστίασης (Focus groups) είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στο να συλλεχθεί µέσα
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ένα ικανοποιητικό δείγµα απαντήσεων καθώς επίσης δεν
είναι χρονοβόρο στη σύνταξη και τη δηµιουργία του από τον ερευνητή και στην
απάντηση του από τους ερωτηθέντες. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εξής
µέρη:

•

Τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά µε το προφίλ του εργαζοµένου.
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•

Χρησιµοποιήθηκε µέρος της ιεραρχικής δοµής των διαστάσεων ικανοποίησης
των πελατών για τη δηµιουργία της CRM Scorecard (Kim H. & Kim Y. 2009;
Mihelis et al, 2001).

•

Χρησιµοποιήθηκαν µέρη προτεινόµενων CRM Balanced Scorecard (Kim H. &
Kim Y. 2009; Ullah, Al-Mudimigh 2009; Kim et al, 2003)

•

Χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις µε βάση το θεωρητικό υπόβαθρο για την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του CRM. Πιο
συγκεκριµένα:

Προσωπικό
1. Πόσο έχουν αυξηθεί η γνώση και οι δεξιότητες του προσωπικού; (Mihelis et al,
2001 ; Kim et al, 2003 ; Blery E. & Michalakopoulos M., 2006)
2. Πόσο έχει βελτιωθεί η ανταπόκριση του προσωπικού; (Mihelis et al, 2001, Kim et al,
2003 ; Blery E. & Michalakopoulos M., 2006)
3. Πιστεύετε ότι γίνονται αντιληπτές και ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών από
το προσωπικό; (Mihelis et al, 2001 ; Kim et al, 2003 ; Blery E. & Michalakopoulos M.,
2006)

Προϊόντα
1. Πόσο έχει αυξηθεί η ποικιλία των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών;
(Mihelis et al, 2001; Blery E. & Michalakopoulos M., 2006)
2. Πόσο έχει µειωθεί το κόστος (των προϊόντων και των υπηρεσιών) µέσα από τη
χρησιµοποίηση του CRM; (Mihelis et al, 2001; Karakostas et al, 2005)
3. Πόσο έχουν βελτιωθεί οι πρόσθετες υπηρεσίες της τράπεζας; (Mihelis et al, 2001;
Blery E. & Michalakopoulos M., 2006)
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Εικόνα (Image)
1. Ποια είναι η άποψή σας για την αξιοπιστία της τράπεζας; (Mihelis et al, 2001 ; Kim
et al, 2003)
2. Πιστεύετε ότι η τράπεζάς σας είναι τεχνολογικά άρτια (επαρκής); (Mihelis et al,
2001; Kim et al, 2003)
3. Θεωρείτε ότι η τράπεζα ικανοποιεί τις µελλοντικές ανάγκες των πελατών; (Mihelis et
al, 2001; Blery E. & Michalakopoulos M., 2006)

Πρόσβαση/Τεχνολογία Πληροφορίας
1. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από το δίκτυο της τράπεζας; (Kim et al, 2003 ; Mihelis et
al, 2001 ; Blery E. & Michalakopoulos M., 2006)
2. Πόσο συχνά το σύστηµα υπηρεσιών εµφανίζει προβλήµατα; (Mihelis et al, 2001 ;
Blery E. & Michalakopoulos M., 2006)
3. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε µε τη χρήση της βάσης δεδοµένων πελατών και των
διαθέσιµων πληροφοριών; (Mihelis et al, 2001 ; Kim et al, 2003 ; Blery E. &
Michalakopoulos M., 2006)

Καταναλωτής/Πελάτης
1. Πόσο πιστεύετε ότι η ικανοποίηση πελατών έχει αυξηθεί (βελτιωθεί) µε τη χρήση
του CRM; (Karakostas et al, 2005)
2. Πόσο πιστευτείτε ότι το CRM έχει µειώσει τα παραπόνα (καταγγελίες) από τον
πελάτη; (Karakostas et al, 2005)
3. Κατά πόσο θεωρείτε ότι το CRM έχει βελτιώσει την πίστη των πελατών
(εµπιστοσύνη); (Kim et al, 2003, Karakostas et al, 2005)
4. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στη διατήρηση πελατών;
(Kim et al, 2003)
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5. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στην απόκτηση πελατών;
(Kim et al, 2003)

Οικονοµικότητα
1. Κατά πόσο θεωρείτε ότι το CRM αποτελεί για σας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
στον τοµέα της αγοράς σας; Παρακαλώ εκφράστε την άποψη σας ως προς τη συµβολή
του CRM στον κλάδο σας. (Karakostas et al, 2005)
2. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ανάλυση στοιχείων από το CRM σας βοήθησε στην
είσοδο της τράπεζας σας σε καινούργιες αγορές; (Karakostas et al, 2005)
3. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ανάλυση στοιχείων από το CRM σας βοήθησε για να
καθορίσετε νέα προϊόντα/υπηρεσίες; (Karakostas et al, 2005; Blery E. &
Michalakopoulos M., 2006)
4. Εκφράστε το βαθµό χρήσης του δείκτη απόδοσης επενδύσεων (ROI) στην τράπεζα
σας κατά το αξιολόγηση του CRM. (Karakostas et al, 2005; Blery E. &
Michalakopoulos M., 2006)

∆ιαδικασίες
1. Κατά πόσο η οργάνωσή σας στηρίζεται στα κέντρα κλήσης ως ένα κανάλι
επικοινωνίας του CRM; (Karakostas et al, 2005; Blery E. & Michalakopoulos M., 2006)
2. Κατά πόσο η οργάνωσή σας στηρίζεται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ως κανάλι
επικοινωνίας του CRM; (Karakostas et al, 2005)
3. Κατά πόσο έχουν µειωθεί τα λειτουργικά προβλήµατα ως αποτέλεσµα της
εφαρµογής του συστήµατος CRM (µείωση σφαλµάτων); (Karakostas et al, 2005; Blery
E. & Michalakopoulos M., 2006)
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4. Κατά πόσο έχουν µειωθεί τα προβλήµατα απόδοσης ως αποτέλεσµα της εφαρµογής
του συστήµατος CRM (αποδοτικότητα); (Karakostas et al, 2005; Blery E. &
Michalakopoulos M., 2006)
5. Κατά πόσο σε επίπεδο παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών έχουν µειωθεί τα
προβλήµατα συµβατότητας ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM;
(Karakostas et al, 2005)
6. Κατά πόσο θεωρείτε ότι το CRM έχει φέρει αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες
στην τράπεζα σας; (Karakostas et al, 2005; Blery E. & Michalakopoulos M., 2006)

Συνολική Αποτελεσµατικότητα
1. Λαµβάνοντας υπόψη τις προηγούµενες απαντήσεις σας πόσο ικανοποιηµένοι είστε
από τη συνολική αποτελεσµατικότητα του CRM; (Mihelis et al, 2001)

•

Χρησιµοποιήθηκε µια 5βαθµη κλίµακα Likert για τις απαντήσεις η οποία είναι
ως εξής: Καθόλου/Λίγο/Μέτρια/Αρκετά/Πολύ

•

Το πρόγραµµα SPSS για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων. Πιο συγκεκριµένα,
χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή descriptive statistics για τα αποτελέσµατα και το
partial correlation για να βρούµε τη συσχέτιση των µεταβλητών ως προς τις
αντιλήψεις και ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.

3.2 Ανάλυση ∆εδοµένων και Ερµηνεία Ευρηµάτων

Από το πρόγραµµα του SPSS προκύπτουν τα εξής σηµαντικά αποτελέσµατα:

Σε επίπεδο περιγραφικό:
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•

Οι υπάλληλοι της τράπεζας θεωρούν κατά 47,3% ότι το CRM είναι ένα
εργαλείο διατήρησης και προσέλκυσης νέων πελατών ενώ για το 41,4% ότι
αποτελεί µια ολοκληρωµένη διαδικασία πώλησης, marketing και στρατηγικής
υπηρεσιών. Ακολουθεί µε 32,3% η άποψη ότι το CRM είναι η συνεχή χρήση
των καθορισµένων πληροφοριών για τρέχοντες και πιθανούς πελάτες (βλ.
Προσάρτηµα).

•

Εφαρµόζοντας το CRM στην πράξη διαπιστώνουµε ότι όντως για το
υπαλληλικό προσωπικό των τραπεζών το CRM είναι ένα εργαλείο διατήρησης
και προσέλκυσης νέων πελατών µε ποσοστό 25,9%, ότι αποτελεί µια
ολοκληρωµένη διαδικασία πώλησης, marketing και στρατηγικής υπηρεσιών µε
ποσοστό 25,5% και ότι το CRM είναι η συνεχή χρήση των καθορισµένων
πληροφοριών για τρέχοντες και πιθανούς πελάτες µε ποσοστό 16,4% (βλ.
Προσάρτηµα).

•

Από τους 220 ερωτηθέντες το 67,7% έχει απασχοληθεί και σε αλλά τµήµατα της
τράπεζας (βλ. Προσάρτηµα).

•

Όσον αφορά την επαφή τους µε τους πελάτες το 67,7% των υπάλληλων
προτιµάει την άµεση επαφή, µόλις το 8,6% την έµµεση ενώ το 15,5% έχει
άµεση και έµµεση επαφή µε τους πελάτες (βλ. Προσάρτηµα).

•

Σε επίπεδο λογισµικού, από τους υπαλλήλους που ρωτήθηκαν τα ¾
χρησιµοποιούν κάποιο είδος λογισµικού προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις της ή
η ίδια η τράπεζα έχει δηµιουργήσει κάποιο δικό της που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της (βλ. Προσάρτηµα).

•

Τα ερωτηµατολόγια τα οποία συλλέχτηκαν προέρχονται από τις εξής τράπεζες:
Alpha 12,3%, EFG Eurobank 14,1%, Εθνική 6,8%, Εµπορική 13,2%, Πειραιώς
12,7%, Ταχ.Ταµιευτήριο 8,6%, Άλλη 32,3% (βλ. Προσάρτηµα).
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•

Από τους 220 υπάλληλους που ρωτήθηκαν, τα ¾ ανήκουν σε 3 τµήµατα: Τµήµα
Εξυπηρέτησης Πελατών (25,5%), ∆ανειοδότηση/Χορηγήσεις (25%) και
∆ιοίκηση/∆ιεύθυνση (24,1%). Το υπόλοιπο ποσοστό απασχολείται στο
Ταµείο/Συναλλαγές, στις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες ή σε κάποιο άλλο
πόστο (βλ. Προσάρτηµα).

•

Τα καταστήµατα στα οποία απευθυνθήκαµε προέρχονται κυρίως από το κέντρο
της Θεσσαλονίκης µε 41,4%, την ανατολική Θεσσαλονίκη µε 28,6%, τη δυτική
µε 15,9% ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στο υπόλοιπο του νοµού καθώς κ σε άλλη
πόλη (βλ. Προσάρτηµα).

Με βάση το SPSS, όλη την παραπάνω βιβλιογραφική επισκόπηση καθώς και έρευνες
που έχουν γίνει προκύπτουν τα εξής σηµαντικά αποτελέσµατα:

•

Προσωπικό: Συνολικά στον τοµέα του προσωπικού, 7 στους 10 ερωτηθέντες
κατά µέσο όρο πιστεύουν ότι η χρησιµοποίηση του CRM έχει συνεισφέρει
σηµαντικά στο προσωπικό της τράπεζας. Συγκεκριµένα, το 71% θεώρει ότι
έχουν αυξηθεί αρκετά έως πολύ η γνώση και οι δεξιότητες του προσωπικού, το
67,7% ότι έχει βελτιωθεί η ανταπόκριση του προσωπικού και το 74,5% ότι
γίνονται πλέον αντιληπτές και ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών από το
προσωπικό (σύνολο 84,7%, γνώση και δεξιότητες προσωπικού 78,3%,
ανταπόκριση προσωπικού 82,7%, αντίληψη και ικανοποίηση αναγκών πελατών
78,1% (Mihelis et al, 2001)-σε ένα 3µηνο υπήρχε αύξηση κέρδη/πελάτη 156%,
αύξηση

καθαρές

πωλήσεις/εργαζόµενο

21%,

βελτίωση

ανταπόκρισης

προσωπικού 51%, αύξηση R&D 100% (Kim et al, 2003)- Οι υπάλληλοι των
τηλεφωνικών κέντρων ήταν καλύτερα εξοπλισµένοι έχοντας όλες τις
πληροφορίες από την «ενιαία πλατφόρµα» µειώνοντας έτσι το χρόνο
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εκπαίδευσής τους, ενασχόληση των καταστηµάτων µε ειδικά προϊόντα και µε
τις πελατειακές σχέσεις, µείωση χρόνου αναµονής από 20 σε λιγότερο από 2
λεπτά, αύξηση των τηλεφωνηµάτων κατά 40%, προσφορά υπηρεσιών 24 ώρες,
7 ηµέρες την εβδοµάδα µε ένα ποσοστό επιτυχίας 92%, συντονισµός των
τµηµάτων Μάρκετινγκ και Λειτουργιών έµφαση στους πελάτες αντί στις
πωλήσεις (Blery & Michalakopoulos, 2006)) (βλ. Προσάρτηµα).

•

Προϊόντα: Η χρήση του CRM έχει συνεισφέρει θετικά τον τοµέα των
προϊόντων και των υπηρεσιών µιας τράπεζας. Συγκεκριµένα, το 77,3% θεώρει
ότι έχει αυξηθεί σηµαντικά η ποικιλία των προσφερόµενων προϊόντων και
υπηρεσιών (σηµαντική αύξηση ποικιλίας των προσφερόµενων προϊόντων και
υπηρεσιών 89,8% (Mihelis et al, 2001)- Αποµακρυσµένες Πωλήσεις: µετά τις
ώρες αιχµής το τηλεφωνικό κέντρο µετατρέπεται σε κέντρο πωλήσεων (Blery &
Michalakopoulos, 2006)) ενώ το 75,4% ότι έχουν βελτιωθεί σηµαντικά οι
πρόσθετες υπηρεσίες της τράπεζας (25,9% (Mihelis et al, 2001)-Η ενσωµάτωση
της φωνητικής τραπεζικής (IVR) στο CRM προσέφερε τηλεφωνικές τραπεζικές
υπηρεσίες όπως χρηµατιστηριακές συναλλαγές, δάνεια, δε χρειάστηκε
πρόσληψη περισσότερου εργατικού προσωπικού για το τηλεφωνικό κέντρο,
ενσωµάτωση στα CRM συστήµατα λειτουργίας διαχείρισης καθυστερήσεων
(Blery & Michalakopoulos, 2006)). Ωστόσο, οι µισοί και παραπάνω
ερωτηθέντες (53,3%) θεωρούν ότι το CRM δεν έχει µειώσει αρκετά το κόστος
των προϊόντων και των υπηρεσιών κάτι το όποιο άλλωστε επιβεβαιώνεται και
από την βιβλιογραφική επισκόπηση (28,9% (Mihelis et al, 2001)-71%
υποστηρίζει οτι το CRM έχει µειώσει αρκετά το κόστος των προϊόντων και των
υπηρεσιών από λίγο έως καθόλου (Karakostas et al, 2005)) (βλ. Προσάρτηµα).
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•

Εικόνα (Image): Η

πλειοψηφία των τραπεζοϋπάλληλων που απάντησαν

θεωρούν ότι το CRM έχει συµβάλει σηµαντικά στην συνολική εικόνα (image)
µιας τράπεζας. Πιο αναλυτικά, 9 στους 10 θεωρούν ότι έχει βελτιωθεί πολύ η
αξιοπιστία της τράπεζας τους (82,2% (Mihelis et al, 2001)-18% αύξηση σε ένα
3µηνο (Kim et al, 2003)). Το 67,3% υποστηρίζει ότι η τράπεζα στην οποία
εργάζονται είναι τεχνολογικά άρτια (74,7% (Mihelis et al, 2001)-50% αύξηση
στα (hit) στο internet, διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε ένα 3µηνο
(Kim et al, 2003)). Το 71,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η τράπεζα ικανοποιεί
σε µεγάλο βαθµό τις µελλοντικές ανάγκες των πελατών (91,5% (Mihelis et al,
2001)-Η επιτυχηµένη εφαρµογή των CRM συστηµάτων αναµένεται να
δηµιουργήσει πάνω από 10 εκατοµµύρια ευρώ σε έσοδα ενώ οι τοµείς που
αναµένεται να προσθέσουν αξία στην τράπεζα είναι: Τµηµατοποίηση των
Πελατών, Αποµακρυσµένες Πωλήσεις, ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού, και
ενσωµάτωση στα CRM συστήµατα λειτουργίας διαχείρισης καθυστερήσεων
(Blery & Michalakopoulos, 2006)) (βλ. Προσάρτηµα).

•

Πρόσβαση/Τεχνολογία Πληροφορίας: Στον τοµέα της τεχνολογίας το 72,4%
των υπάλληλων είναι σηµαντικά ικανοποιηµένοι από το δίκτυο της τράπεζας
(92,4% (Mihelis et al, 2001)-η «ενιαία πλατφόρµα» επέτρεπε την οµαλή
υποστήριξη των διάφορων λειτουργιών και την εύκολη µελλοντική ενσωµάτωση
νέων εφαρµογών, όλα τα δίκτυα ήταν συντονισµένα όπως: τηλεφωνικά κέντρα,
ΑΤΜ, φωνητικές εντολές IVR-Interactive Voice Response, οι υπάλληλοι των
τηλεφωνικών κέντρων ήταν καλύτερα εξοπλισµένοι µειώνοντας έτσι το χρόνο
εκπαίδευσής τους (Blery & Michalakopoulos, 2006)- αύξηση 9% σε
χρηστικότητα, αύξηση 22,5% σε ελκυστικότητα σε ένα 3µηνο (Kim et al, 2001))
ενώ σχεδόν 8 στους 10 (76,4%) υποστηρίζουν ότι το δίκτυο δεν παρουσιάζει
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πολλά προβλήµατα (79,3% Mihelis et al, 2001- οµαλή υποστήριξη των διάφορων
λειτουργιών και εύκολη µελλοντική ενσωµάτωση νέων εφαρµογών, όλα τα
δίκτυα ήταν συντονισµένα όπως: τηλεφωνικά κέντρα, ΑΤΜ, φωνητικές εντολές
IVR-Interactive Voice Response (Blery & Michalakopoulos, 2006)). Τέλος, το
63,2% είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιηµένοι µε τη χρήση της βάσης δεδοµένων
πελατών και των διαθέσιµων πληροφοριών (70,4% Mihelis et al, 2001-αύξηση
αποτελεσµατικότητα πλοήγησης 4% σε ένα 3µηνο, Kim et al, 2003)) (βλ.
Προσάρτηµα).

•

Καταναλωτής/Πελάτης: Σε σχέση µε τους καταναλωτές/πελάτες, τo 66,8% των
ερωτηθέντων θεώρει ότι η ικανοποίηση πελατών έχει αυξηθεί σε αρκετό βαθµό
µε τη χρήση του CRM (53% (Karakostas et al., 2005)) κάτι το όποιο οφείλεται
και στην σηµαντική µείωση των παραπόνων όπως υποστηρίζει το 57,3% (53%
(Karakostas et al., 2005)). Όσον αφόρα την πίστη των πελατών µόλις οι µισοί
υπάλληλοι θεωρούν ότι το CRM έχει βελτιώσει σηµαντικά την εµπιστοσύνη των
πελατών (48% (Karakostas et al, 2005)). Τέλος, το 64,1% υποστηρίζει ότι το
CRM έχει βοηθήσει αρκετά στη διατήρηση πελατών (αύξηση 32,8% σε ένα
3µηνο (Kim et al, 2003)) ενώ το 56,4% ότι το CRM έχει βοηθήσει αρκετά στην
απόκτηση πελατών (226% αύξηση σε 3µηνο (Kim et al, 2003)) (βλ.
Προσάρτηµα).

•

Οικονοµικότητα: Σε επίπεδο οικονοµικών δεικτών, περίπου 7 στους 10 θεωρούν
ότι το CRM αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον τοµέα των τραπεζών
(9 στους 10 θεωρούν ότι το CRM αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον
τοµέα των τραπεζών (Karakostas et al, 2005)). Μόλις οι µισοί από τους
ερωτηθέντες (52,3%) πιστεύουν ότι η ανάλυση στοιχείων από το CRM τους
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βοήθησε αρκετά στην είσοδο της τράπεζας τους σε καινούργιες αγορές (33%
(Karakostas et al, 2005)) κάτι το όποιο ισχύει και για το βαθµό χρήσης του δείκτη
απόδοσης επενδύσεων (ROI) (47,3%) και το όποιο επιβεβαιώνεται και από την
βιβλιογραφία (53% (Karakostas et al 2005)). Σχεδόν 6 στους 10 (60,9%) θεωρούν
ότι η ανάλυση στοιχείων από το CRM τους βοήθησε για να καθορίσουν νέα
προϊόντα/υπηρεσίες (62% (Karakostas et al 2005)) (βλ. Προσάρτηµα).

•

∆ιαδικασίες: Αναφορικά µε τις εσωτερικές διαδικασίες, διαπιστώνουµε ότι το
56,8% των υπάλληλων θεώρει ότι χρησιµοποιούνται σε σηµαντικό βαθµό τα
κέντρα κλήσης ως κανάλι επικοινωνίας του CRM (76,4% (Karakostas et al,
2005), η ενσωµάτωση της φωνητικής τραπεζικής (IVR) στο CRM προσέφερε
τηλεφωνικές τραπεζικές υπηρεσίες όπως χρηµατιστηριακές συναλλαγές, δάνεια
κ.α. (Blery & Michalakopoulos, 2006)) ενώ το 46,8% υποστηρίζει ότι η τράπεζά
τους στηρίζεται αρκετά στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ως κανάλι επικοινωνίας
του CRM (24% (Karakostas et al, 2005)). Επίσης, περίπου το 57% θεωρούν ότι
έχουν µειωθεί αρκετά έως πολύ τα λειτουργικά προβλήµατα και τα προβλήµατα
απόδοσης ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM (66%
λειτουργικά προβλήµατα, 71% προβλήµατα απόδοσης (Karakostas et al, 2005),
επέτρεπε την οµαλή υποστήριξη των διάφορων λειτουργιών και την εύκολη
µελλοντική ενσωµάτωση νέων εφαρµογών (Blery & Michalakopoulos, 2006)).
Επίσης, 5 στους 10 (52,7%) θεώρει ότι σε επίπεδο παροχής και διαχείρισης
υπηρεσιών έχουν µειωθεί σηµαντικά τα προβλήµατα συµβατότητας ως
αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM (67% (Karakostas et al,
2005)). Τέλος, το 66,8% των υπάλληλων θεωρούν ότι το CRM έχει φέρει
σηµαντικές αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες στην τράπεζα τους (66%
(Karakostas et al, 2005), µη πρόσληψη περαιτέρω εργατικού προσωπικού για το
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τηλεφωνικό κέντρο. µεταφορά πολλών λειτουργιών από τα καταστήµατα σε
αυτό, µείωση λειτουργικού κόστους (Blery & Michalakopoulos, 2006)) (βλ.
Προσάρτηµα).

•

Συνολική Αποτελεσµατικότητα: Περίπου 7 στους 10 υπάλληλους είναι αρκετά
έως πολύ ικανοποιηµένοι από τη συνολική αποτελεσµατικότητα του CRM στην
τράπεζα τους κάτι το όποιο επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφική
επισκόπηση µε ακόµα υψηλότερο ποσοστό (80,1% (Mihelis et al, 2001)) (βλ.
Προσάρτηµα).

Μερική Συσχέτιση ως προς Αντιλήψεις (Partial Correlation)

Από τα αποτελέσµατα της µερικής συσχέτισης ως προς τις αντιλήψεις οι τιµές
διακυµάνθηκαν από -0,262 έως 0,695. Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα ήταν τα εξής:
•

Η συσχέτιση µεταξύ γνώσης και δεξιοτήτων µε την ανταπόκριση του
προσωπικού µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,609 (sig.= 0,001).
Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ των δύο όταν ελέγχουµε ως προς τις
αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ γνώσης και δεξιοτήτων του προσωπικού µε το πόσο
γίνονται αντιληπτές και ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών από το
προσωπικό µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,516 (sig.= 0,001).
Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις
αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ γνώσης και δεξιοτήτων του προσωπικού µε το πόσο έχουν
βελτιωθεί οι πρόσθετες υπηρεσίες της τράπεζας µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις
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αντιλήψεις είναι 0,529 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση
µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.
•

Η συσχέτιση µεταξύ ανταπόκρισης του προσωπικού και µε το πόσο αντιληπτές
γίνονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών από το προσωπικό µε
µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,567(sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση τους µεταξύ όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ τεχνολογικής επάρκειας και ικανοποίησης των µελλοντικών
αναγκών των πελατών της τράπεζας µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις
είναι 0,667 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν
ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ τεχνολογικής επάρκειας και ικανοποίησης από τη χρήση
της βάσης δεδοµένων πελατών και των διαθέσιµων πληροφοριών µε µεταβλητή
έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,633(sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει
σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ τεχνολογικής επάρκειας και ικανοποίησης από το δίκτυο της
τράπεζας µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,612 (sig.= 0,001).
Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις
αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ ικανοποίησης των µελλοντικών αναγκών των πελατών και
ικανοποίησης από το δίκτυο της τράπεζας µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις
αντιλήψεις είναι 0,553 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση
µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ ικανοποίησης από το δίκτυο της τράπεζας και ικανοποίησης
από τη χρήση της βάσης δεδοµένων πελατών και των διαθέσιµων πληροφοριών
µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,529 (sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.
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•

Η συσχέτιση µεταξύ της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών µε τη χρήση
του CRM και της µείωσης των παραπόνων (καταγγελιών) από τον πελάτη µε
µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,540 (sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών µε τη χρήση
του CRM και

της βελτίωσης της πίστης των πελατών (εµπιστοσύνη) µε

µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,610 (sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.
•

Η συσχέτιση µεταξύ της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών µε τη χρήση
του CRM και ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στη διατήρηση πελατών µε
µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,625 (sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών µε τη χρήση
του CRM και ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στην απόκτηση πελατών µε
µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,526 (sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των παραπόνων (καταγγελιών) από τον πελάτη
και της βελτίωσης της πίστης των πελατών (εµπιστοσύνη) µε µεταβλητή έλεγχου
όλες τις αντιλήψεις είναι 0,598 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική
σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των παραπόνων (καταγγελιών) από τον
πελάτη και της µείωσης των λειτουργικών προβληµάτων (µείωση σφαλµάτων)
ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM µε µεταβλητή έλεγχου
όλες τις αντιλήψεις είναι 0,515 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική
σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.
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•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των παραπόνων (καταγγελιών) από τον
πελάτη και της µείωσης των προβληµάτων απόδοσης (αποδοτικότητα) ως
αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM µε µεταβλητή έλεγχου όλες
τις αντιλήψεις είναι 0,520 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση
µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της βελτίωσης της πίστης των πελατών (εµπιστοσύνη) και
ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στη διατήρηση πελατών µε µεταβλητή
έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,629 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει
σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της βελτίωσης της πίστης των πελατών (εµπιστοσύνη) και
ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στην απόκτηση πελατών µε µεταβλητή
έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,526 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει
σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ του ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στη διατήρηση
πελατών και ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στην απόκτηση πελατών µε
µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,690 (sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ του ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στην απόκτηση
πελατών και ότι η ανάλυση στοιχείων από το CRM βοήθησε στην είσοδο της
τράπεζας σε καινούργιες αγορές µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι
0,587 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν
ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ του ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στην απόκτηση
πελατών και του βαθµού χρήσης του δείκτη απόδοσης επενδύσεων (ROI) στην
τράπεζα κατά το αξιολόγηση του CRM µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις
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αντιλήψεις είναι 0,530 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση
µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.
•

Η συσχέτιση µεταξύ του ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στην απόκτηση
πελατών και των αλλαγών που έχει φέρει το CRM στις επιχειρησιακές
διαδικασίες στην τράπεζα µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,530
(sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε
ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ του ότι η ανάλυση στοιχείων από το CRM βοήθησε στην
είσοδο της τράπεζας σε καινούργιες αγορές και ότι η ανάλυση στοιχείων από το
CRM βοήθησε για να καθοριστούν νέα προϊόντα/υπηρεσίες µε µεταβλητή
έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,561 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει
σηµαντική σχέση τους µεταξύ όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ του ότι η ανάλυση στοιχείων από το CRM βοήθησε στην
είσοδο της τράπεζας σε καινούργιες αγορές και του βαθµού χρήσης του δείκτη
απόδοσης επενδύσεων (ROI) στην τράπεζα κατά το αξιολόγηση του CRM µε
µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,601 (sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της χρήσης των κέντρων κλήσης ως κανάλι επικοινωνίας
του CRM και της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ως κανάλι
επικοινωνίας του CRM µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,541
(sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε
ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των λειτουργικών προβληµάτων (µείωση
σφαλµάτων) ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM και της
µείωσης των προβληµάτων απόδοσης (αποδοτικότητα) ως αποτέλεσµα της
εφαρµογής του συστήµατος CRM µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις
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είναι 0,695 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους
όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.
•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των λειτουργικών προβληµάτων (µείωση
σφαλµάτων) ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM και της
µείωσης των προβληµάτων συµβατότητας σε επίπεδο παροχής και διαχείρισης
υπηρεσιών ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM µε µεταβλητή
έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,599 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει
σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ µείωσης των λειτουργικών προβληµάτων (µείωση
σφαλµάτων) ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM και των
αλλαγών που έχει φέρει στις επιχειρησιακές διαδικασίες της τράπεζας µε
µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,548 (sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των προβληµάτων απόδοσης (αποδοτικότητα)
ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM και της µείωσης των
προβληµάτων συµβατότητας σε επίπεδο παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών ως
αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM µε µεταβλητή έλεγχου όλες
τις αντιλήψεις είναι 0,680 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση
µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των προβληµάτων απόδοσης (αποδοτικότητα)
ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM και των αλλαγών που έχει
φέρει στις επιχειρησιακές διαδικασίες της τράπεζας µε µεταβλητή έλεγχου όλες
τις αντιλήψεις είναι 0,616 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση
µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τις αντιλήψεις.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των προβληµάτων συµβατότητας σε επίπεδο
παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του
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συστήµατος CRM και των αλλαγών που έχει φέρει στις επιχειρησιακές
διαδικασίες της τράπεζας µε µεταβλητή έλεγχου όλες τις αντιλήψεις είναι 0,639
(sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε
ως προς τις αντιλήψεις.

Μερική Συσχέτιση ως προς Συν. Αποτελεσµατικότητα (Partial Correlation)

Από

τα

αποτελέσµατα

της

µερικής

συσχέτισης

ως

προς

τη

συνολική

αποτελεσµατικότητα οι τιµές διακυµάνθηκαν από -0,225 έως 0,646. Τα σηµαντικότερα
αποτελέσµατα ήταν τα εξής:

•

Η συσχέτιση µεταξύ της αύξησης της γνώσης και των δεξιοτήτων του
προσωπικού και της βελτίωσης της ανταπόκρισης του προσωπικού µε µεταβλητή
έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,543 (sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική
αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της βελτίωσης της ανταπόκριση του προσωπικού και της
αντιληπτικότητας και ικανοποίησης των αναγκών των πελατών από το
προσωπικό µε µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,506
(sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε
ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της τεχνολογικής αρτιότητας (επάρκειας) της τράπεζας και
της ικανοποίησης των µελλοντικών ανάγκες των πελατών µε µεταβλητή έλεγχου
τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,631 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει
σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική
αποτελεσµατικότητα.
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•

Η συσχέτιση µεταξύ της τεχνολογικής αρτιότητας (επάρκειας) της τράπεζας και
της ικανοποίησης από το δίκτυο της τράπεζας µε µεταβλητή έλεγχου τη συνολική
αποτελεσµατικότητα είναι 0,575 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική
σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της τεχνολογικής αρτιότητας (επάρκειας) της τράπεζας και
της ικανοποίησης από τη χρήση της βάσης δεδοµένων πελατών και των
διαθέσιµων

πληροφοριών

µε

µεταβλητή

έλεγχου

τη

συνολική

αποτελεσµατικότητα είναι 0,580 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική
σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.
•

Η συσχέτιση µεταξύ της ικανοποίησης των µελλοντικών ανάγκες των πελατών
και της ικανοποίησης από το δίκτυο της τράπεζας µε µεταβλητή έλεγχου τη
συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,521 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει
σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική
αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της αύξησης (βελτίωσης) της ικανοποίησης των πελατών
µε τη χρήση του CRM και της βελτίωσης της πίστης των πελατών
(εµπιστοσύνη) µε µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι
0,524 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν
ελέγχουµε ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της αύξησης (βελτίωσης) της ικανοποίησης των πελατών µε
τη χρήση του CRM και της διατήρησης των πελατών µέσω του CRM µε
µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,520 (sig.= 0,001).
Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη
συνολική αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των παραπόνων (καταγγελιών) από τον πελάτη
και της διατήρησης των πελατών µέσω του CRM µε µεταβλητή έλεγχου τη
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συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,527 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει
σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική
αποτελεσµατικότητα.
•

Η συσχέτιση µεταξύ της διατήρησης πελατών και της απόκτησης πελατών µέσω
του CRM µε µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,540
(sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε
ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της απόκτησης πελατών µέσω του CRM και του πόσο το
CRM αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον τοµέα των τραπεζών µε
µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,646 (sig.= 0,001).
Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη
συνολική αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της απόκτησης πελατών µέσω του CRM και του πόσο η
ανάλυση στοιχείων από το CRM βοήθησε στην είσοδο της τράπεζας σε
καινούργιες αγορές µε µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα
είναι 0,520 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους
όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ του κατά πόσο η ανάλυση στοιχείων από το CRM βοήθησε
στην είσοδο της τράπεζας σε καινούργιες αγορές και στο να καθοριστούν νέα
προϊόντα/υπηρεσίες µε µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα
είναι 0,530 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους
όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ του κατά πόσο η ανάλυση στοιχείων από το CRM βοήθησε
στην είσοδο της τράπεζας σε καινούργιες αγορές και του βαθµού χρήσης του
δείκτη απόδοσης επενδύσεων (ROI) στην τράπεζα κατά το αξιολόγηση του
CRM µε µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,552
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(sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε
ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.
•

Η συσχέτιση µεταξύ της χρήσης των κέντρων κλήσης και του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ως κανάλι επικοινωνίας του CRM µε µεταβλητή έλεγχου τη
συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,538 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει
σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική
αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των λειτουργικών προβληµάτων (µείωση
σφαλµάτων) και των προβληµάτων απόδοσης (αποδοτικότητα) ως αποτέλεσµα
της εφαρµογής του συστήµατος CRM µε µεταβλητή έλεγχου τη συνολική
αποτελεσµατικότητα είναι 0,618 (sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική
σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των λειτουργικών προβληµάτων (µείωση
σφαλµάτων) και των προβληµάτων συµβατότητας σε επίπεδο παροχής και
διαχείρισης υπηρεσιών ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM µε
µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,531 (sig.= 0,001).
Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη
συνολική αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των προβληµάτων απόδοσης (αποδοτικότητα)
και των προβληµάτων συµβατότητας σε επίπεδο παροχής και διαχείρισης
υπηρεσιών ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM µε µεταβλητή
έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0, 615 (sig.= 0,001). Εποµένως,
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε ως προς τη συνολική
αποτελεσµατικότητα.

•

Η συσχέτιση µεταξύ της µείωσης των προβληµάτων απόδοσης (αποδοτικότητα)
και των αλλαγών που έχει φέρει το CRM στις επιχειρησιακές διαδικασίες στην
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τράπεζα µε µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,510
(sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε
ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.
•

Η συσχέτιση µεταξύ των προβληµάτων συµβατότητας σε επίπεδο παροχής και
διαχείρισης υπηρεσιών ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM
και των αλλαγών που έχει φέρει το CRM στις επιχειρησιακές διαδικασίες στην
τράπεζα µε µεταβλητή έλεγχου τη συνολική αποτελεσµατικότητα είναι 0,567
(sig.= 0,001). Εποµένως, υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τους όταν ελέγχουµε
ως προς τη συνολική αποτελεσµατικότητα.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση των αποτελεσµάτων, στην συνέχεια παρατίθενται
τα παρακάτω συµπεράσµατα όπως αυτά προέκυψαν από την βιβλιογραφική
επισκόπηση και τις υποθέσεις εργασίας που είχαν τεθεί στην αρχή:

•

Αρχικά, διαπιστώνουµε ότι ο τρόπος µε τον όποιο αντιλαµβάνεται το υπαλληλικό
προσωπικό των τραπεζών το CRM ως έννοια ανταποκρίνεται και ανάλογα στην
πράξη.

•

Η χρησιµοποίηση του CRM έχει συνεισφέρει σηµαντικά στο προσωπικό της
τράπεζας κάτι το όποιο επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, τα
στατιστικά δεδοµένα και

τη µερική συσχέτιση ως

προς

τη συνολική

αποτελεσµατικότητα. Συγκεκριµένα, η βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και
της ανταπόκρισης του προσωπικού καθώς επίσης και το ότι γίνονται περισσότερο
αντιληπτές και ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών επηρεάζουν θετικά µια
τράπεζα.
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•

Όσον αφόρα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, το CRM συµβάλει στο να αυξηθεί η
ποικιλία των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και στο να βελτιωθούν οι
πρόσθετες υπηρεσίες της τράπεζας. Ωστόσο, το CRM δεν έχει µειώσει αρκετά το
κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών κάτι το όποιο άλλωστε επιβεβαιώνεται
και από την βιβλιογραφική επισκόπηση.

•

Τόσο η βιβλιογραφική επισκόπηση όσο και τα στατιστικά δεδοµένα συµφωνούν
στο ότι το CRM συµβάλει σηµαντικά στην συνολική εικόνα (image) µιας τράπεζας
καθώς αυξάνεται η αξιοπιστία της τράπεζας, είναι τεχνολογικά άρτια και ικανοποιεί
σε µεγαλύτερο βαθµό τις µελλοντικές ανάγκες των πελατών.

•

Στον τοµέα της τεχνολογίας το CRM έχει σηµαντική θετική επίδραση. Περίπου 7
στους 10 υπάλληλους είναι ικανοποιηµένοι από το δίκτυο της τράπεζας, τη χρήση
της βάσης δεδοµένων πελατών και των διαθέσιµων πληροφοριών ενώ το δίκτυο δεν
παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα.

•

∆ιαπιστώνουµε ότι το CRM έχει συµβάλει θετικά στις σχέσεις της τράπεζας µε τους
καταναλωτές/πελάτες καθώς έχει αυξηθεί (βελτιωθεί) η ικανοποίηση και η
εµπιστοσύνη µε τους πελάτες κάτι το όποιο οφείλεται και στην σηµαντική µείωση
των παραπόνων. Παράλληλα, η χρήση του CRM έχει βοηθήσει αρκετά στη
διατήρηση και στην απόκτηση νέων πελατών.

•

Σε επίπεδο οικονοµικών δεικτών, το CRM αποτελεί ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στον τοµέα των τραπεζών και η ανάλυση στοιχείων από το CRM έχει
βοηθήσει σηµαντικά για να καθοριστούν νέα προϊόντα/υπηρεσίες. Παρόλα αυτά,
µόλις οι µισοί από τους υπάλληλους πιστεύουν ότι η ανάλυση στοιχείων από το
CRM τους βοήθησε αρκετά στην είσοδο της τράπεζας τους σε καινούργιες αγορές
κάτι το όποιο ισχύει και για το βαθµό χρήσης του δείκτη απόδοσης επενδύσεων
(CRM).
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•

Ως εργαλείο εσωτερικών διαδικασιών στις τράπεζες, τα κέντρα κλήσης
χρησιµοποιούνται σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
ως κανάλι επικοινωνίας του CRM. Επιπροσθέτως, η συνολική αποτελεσµατικότητα
έχει βελτιωθεί καθώς τα λειτουργικά προβλήµατα, τα προβλήµατα απόδοσης και τα
προβλήµατα συµβατότητας έχουν µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό.

4.1 Περιορισµοί της έρευνας

Μειονέκτηµα της µεθόδου µε τα ερωτηµατολόγια είναι ότι δεν µπορεί να διεξαχθεί εις
βάθος ανάλυση ή να εξαχθούν περαιτέρω αποτελέσµατα και συµπεράσµατα πέραν των
ερωτήσεων που υπάρχουν στο ερωτηµατολόγιο κάτι το όποιο µπορεί να συµβεί µε τις
συνεντεύξεις βάθους (Depth interviews) ή τις οµάδες εστίασης (Focus groups). Μια
άλλη αδυναµία της συγκεκριµένης µελέτης είναι το όχι και τόσο µεγάλο δείγµα που
συγκεντρώθηκε καθώς ο χρόνος ήταν περιορισµένος κάτι το όποιο σε διαφορετική
περίπτωση θα µπορούσε να µας δώσει ακόµα καλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά
αποτελέσµατα.

4.2 Υποδείξεις για πρακτική εφαρµογή

Αρχικά θα µπορούσαν όλες οι ελληνικές τράπεζες να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν το
CRM προσαρµοσµένο στις ανάγκες της καθεµιάς. Κατ’επέκτασην, επειδή το CRM
είναι ένα σύστηµα προσανατολισµένο στους πελάτες, θα µπορούσαν να το εφαρµόσουν
όλες οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση µε προϊόντα και υπηρεσίες όπως: στις δηµόσιες
υπηρεσίες, στον τοµέα της υγείας, στις αυτοκινητοβιοµηχανίες, στις αλυσίδες super
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market και αλλού και εν συνεχεία να ελέγξουν την αποτελεσµατικότητά και την
αποδοτικότητα του.

4.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Αρχικά, µπορεί να πραγµατοποιηθεί έρευνα χρησιµοποιώντας το ίδιο ή παρόµοιο
ερωτηµατολόγιο προκειµένου να εξεταστεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα
του CRΜ για κάθε µια τράπεζα χωριστά. Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να
είναι πανελλαδικά ή να υπάρξει γεωγραφική διάκριση (πόλη, νοµός κτλ) ή και µε βάση
τη θέση που έχει κάθε εργαζόµενος (ταµείο, χορηγήσεις κ.ά.). Τέλος, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και άλλοι τρόποι µέτρησης της αποδοτικότητας του CRM εκτός από
το Balanced Scorecard καθώς επίσης και άλλες ερευνητικές µέθοδοι όπως είναι οι
συνεντεύξεις βάθους (Depth interviews) ή οι οµάδες εστίασης (Focus groups)
προκειµένου να διεξαχθεί εις βάθος ανάλυση ή να εξαχθούν περαιτέρω αποτελέσµατα
και συµπεράσµατα πέραν των ερωτήσεων που υπάρχουν στα ερωτηµατολόγια.
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Ερωτηµατολόγιο Τράπεζας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Επιµέλεια: Κάτσης ∆ηµήτριος-Μενέλαος

Αξιολόγηση του συστήµατος CRM της τράπεζας
Σας παρακαλώ, βασιζόµενοι στις γνώσεις σας και στις εµπειρίες να παρέχετε πληροφορίες για το
πως αντιλαµβάνεστε την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πελατών (Customer
Relationship Management). Η συµµέτοχη σας είναι σηµαντική για τη πραγµατοποίηση της
έρευνας και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων. Κυκλώστε την επιλογή/ές σας!

Ο όρος CRM προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Customer Relationship Management που
σηµαίνει ∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Η λέξη Πελάτης (Customer) αναφέρεται σε κάθε
πελάτη που αλληλεπιδρά η επιχείρηση: τρέχοντες πελάτες, προηγούµενους πελάτες, επικείµενους
πελάτες. Η λέξη Σχέση (Relationship) περιλαµβάνει τη δηµιουργία αξίας στις οποιεσδήποτε
αλληλεπιδράσεις µιας επιχείρησης. Τέλος, µε τη λέξη ∆ιαχείριση (Management) αναφερόµαστε
στον έλεγχο και το συντονισµό των πόρων όπως χρόνο, χρήµα, άνθρωποι, τεχνολογία και
πληροφορίες έτσι ώστε να βελτιώνεται
η αξία του πελάτη.
Το CRM είναι µια επιχειρησιακή φιλοσοφία προσανατολισµένη στους πελάτες, για τη διατήρηση
των τρεχόντων πελατών και την προσέλκυση πιθανών νέων, συνδυάζοντας επιχειρησιακές
διαδικασίες και τεχνολογία και δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να σκιαγραφεί τον
πελάτη, να αυξάνει την άξια σε αυτόν και να δίνει κίνητρα σε σηµαντικούς πελάτες να
παραµείνουν πιστοί.

Το παρών ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για ακαδηµαϊκό
σκοπό για την εκπόνηση της διπλωµατικής διατριβής
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1. Πως αντιλαµβάνεστε εσείς το CRM; (κυκλώστε µία ή περισσότερες απαντήσεις)
1) Εργαλείο διατήρησης και προσέλκυσης νέων πελατών

2) Επιχειρησιακή φιλοσοφία

3) Ολοκληρωµένη διαδικασία πώλησης, marketing
πελάτη

4) Η «One To One» επικοινωνία µε τον και στρατηγικής υπηρεσιών

5) Η συνεχή χρήση των καθορισµένων πληροφοριών
για τρέχοντες και πιθανούς πελάτες

6) Συνδυασµός επιχ. διαδικασιών
και Τεχνολογίας Πληροφορίας

2. Ποιο από τα παραπάνω ισχύει στην περίπτωση εφαρµογής του CRM στην τράπεζά σας;
(επιλέξτε έναν από τους προηγούµενους κωδικούς πχ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 που σας εκφράζει)
…………………………………………………………………………………………………..

3. Έχετε απασχοληθεί σε άλλα τµήµατα της τράπεζας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. Έρχεστε σε άµεση επαφή µε πελάτες της τράπεζας (πρόσωπο µε πρόσωπο);
(αν όχι, συµπληρώστε την επόµενη ερώτηση - αν ναι, συνεχίστε στην 6η ερώτηση)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Εάν όχι, έρχεστε σε έµµεση επαφή µε τους πελάτες (τηλέφωνο, mail κτλ);
ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Χρησιµοποιείτε κάποιο λογισµικό για την εξυπηρέτηση των πελατών; (αν ναι, συµπληρώστε την 7η)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

7. Αν ναι, ποιο λογισµικό χρησιµοποιείτε;

……………………………………………………………
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Ερωτήσεις

L

K

☺
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8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Πόσο έχουν αυξηθεί η γνώση και οι δεξιότητες του προσωπικού;

1

2

3

4

5

2. Πόσο έχει βελτιωθεί η ανταπόκριση του προσωπικού;

1

2

3

4

5

3. Πιστεύετε ότι γίνονται αντιληπτές και ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών
από το προσωπικό;

1

2

3

4

5

1. Πόσο έχει αυξηθεί η ποικιλία των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών;

1

2

3

4

5

2. Πόσο έχει µειωθεί το κόστος (των προϊόντων και των υπηρεσιών) µέσα από τη
χρησιµοποίηση του CRM;

1

2

3

4

5

3. Πόσο έχουν βελτιωθεί οι πρόσθετες υπηρεσίες της τράπεζας;

1

2

3

4

5

1. Ποια είναι η άποψή σας για την αξιοπιστία της τράπεζας;

1

2

3

4

5

2. Πιστεύετε ότι η τράπεζάς σας είναι τεχνολογικά άρτια (επαρκής);

1

2

3

4

5

3. Θεωρείτε ότι η τράπεζα ικανοποιεί τις µελλοντικές ανάγκες των πελατών;

1

2

3

4

5

9. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

10. ΕΙΚΟΝΑ (IMAGE)
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L

K

☺

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

11. ΠΡΟΣΒΑΣΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
1. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από το δίκτυο της τράπεζας;

1

2

3

4

5

2. Πόσο συχνά το σύστηµα υπηρεσιών εµφανίζει προβλήµατα;

1

2

3

4

5

3. Πόσο ικανοποιηµένοι µε τη χρήση της βάσης δεδοµένων πελατών και των

1

2

3

4

5

1. Πόσο πιστεύετε ότι η ικανοποίηση πελατών έχει αυξηθεί (βελτιωθεί) µε τη χρήση
του CRM;

1

2

3

4

5

2. Πόσο πιστεύετε ότι το CRM έχει µειώσει τα παραπόνα (καταγγελίες) από τον πελάτη;

1

2

3

4

5

3. Κατά πόσο θεωρείτε ότι το CRM έχει βελτιώσει την πίστη πελατών (εµπιστοσύνη);

1

2

3

4

5

4. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στη διατήρηση πελατών;

1

2

3

4

5

5. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η χρήση του CRM έχει βοηθήσει στην απόκτηση πελατών;

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ανάλυση στοιχείων από το CRM
βοήθησε στην είσοδο της τράπεζας σας σε καινούργιες αγορές;

1

2

3

4

5

3. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ανάλυση στοιχείων από το CRM
σας βοήθησε για να καθορίσετε νέα προϊόντα/υπηρεσίες;

1

2

3

4

5

4. Εκφράστε το βαθµό χρήσης του δείκτη απόδοσης επενδύσεων (ROI) στην τράπεζα σας
κατά το αξιολόγηση του CRM.

1

2

3

4

5

διαθέσιµων πληροφοριών;

12. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
1. Κατά πόσο θεωρείτε ότι το CRM αποτελεί για σας ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στον τοµέα της αγοράς σας; Παρακαλώ εκφράστε την άποψη σας ως προς
τη συµβολή του CRM στον κλάδο σας.
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K
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14. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
1. Κατά πόσο η οργάνωσή σας στηρίζεται στα κέντρα κλήσης
ως κανάλι επικοινωνίας του CRM;

1

2

3

4

5

2. Κατά πόσο η οργάνωσή σας στηρίζεται στο ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο ως κανάλι επικοινωνίας του CRM;

1

2

3

4

5

3. Κατά πόσο έχουν µειωθεί τα λειτουργικά προβλήµατα (µείωση σφαλµάτων)
ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM;

1

2

3

4

5

4. Κατά πόσο έχουν µειωθεί τα προβλήµατα απόδοσης (αποδοτικότητα)
ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM;

1

2

3

4

5

5. Κατά πόσο σε επίπεδο παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών έχουν µειωθεί
τα προβλήµατα συµβατότητας ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του συστήµατος CRM;

1

2

3

4

5

6. Κατά πόσο θεωρείτε ότι το CRM έχει φέρει αλλαγές στις
επιχειρησιακές διαδικασίες στην τράπεζα σας;

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Λαµβάνοντας υπόψη τις προηγούµενες απαντήσεις σας πόσο ικανοποιηµένοι είστε από
τη συνολική αποτελεσµατικότητα του CRM;

Περιγραφικά στοιχεία
Παρακαλώ συµπληρώστε τα παρακάτω:
Όνοµα της Τράπεζάς σας:

Α) Alpha

Θέση:

Α) Ταµείο/Συναλλαγές

Β) Eurobank EFG

Β) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών

Γ) Εθνική

Γ) ∆ανειοδότηση/Χορηγήσεις

∆) Εµπορική

∆) Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες

Ε) Πειραιώς
ΣΤ) Ταχ.Ταµιευτήριο

Ε) ∆ιοίκηση/∆ιεύθυνση
ΣΤ) Άλλο ………...........................

Ζ) Άλλη ………………………..

Κατάστηµα:

.............……………………………

(∆ιεύθυνση-Τ.Κ.)

……….............................................

Ευχαριστώ για το Χρόνο Σας!

