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Αφιερώνεται από καρδιάς

σ ’ εκείνους οι οποίοι, ανεπίδεκτοι αστοποίησης1, σπουδάζουν την επιστήμη τους 

από ανυστερόβουλη αγάπη γι ’ αυτήν 

και που σε πείσμα των γνωστών

■ αγοραίων πιέσεων για βιαστικά αποτελέσματα

■ ματαιόδοξων ανταγωνισμών για συμβατικές αναγνωρίσεις,

■ ανήθικων παραχωρήσεων για καριερίστικη ανέλιξη,

■ και μικρόψυχων μεθοδεύσεων για παροχή προστασίας είτε άσκηση 

επιβολής

αυτοί επιμένουν

■ να σέβονται την επιστημονική έρευνα

■ να μην απεμπολούν την προσπάβεια να κατανοήσουν διαυγέστερα 

ακόμα και τα ήδη γνωστά,

■ να καταθέτουν αγώνα και αγωνία για την παιδεία,

■ και να είναι ελεύθεροι άνθρωποι.

Κυριάκος Αθ. Μαοαβέτας

1 ετυμολογούμενο εκ του αστός, όπου από τις αναρίθμητες σημασιολογικές εκδοχές 
του όρου αστός, εν προκειμένω νοείται η εξής (φιλοσοφικής προέλευσης): αστός 
είναι εκείνος που η κοσμοθεωρία του θεμελιώνεται στην εν πάντι επιδίωξη του 
προσωπικού του οφέλους, το οποίο αντιλαμβάνεται ως αποκλειστικά υλικό και δη 
πρώτιστα οικονομικό [ο αστός από τη μία (στην παραπάνω σημασία) και ο κοινώς 
λεγόμενος “παραδόπιστος” από την άλλη, αντιστοιχούν σε έννοιες που -από σκοπιάς 
μαθηματικής Λογικής συγκρινόμενες ως προς το βάθος τους και ειδικότερα ως προς 
το πλήθος των κοινών γνωρισμάτων τους- είναι συγγενείς και μάλιστα παρόμοιες, 
αλλά όχι ταυτόσημες].
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Σαν κοινωνικό περιλαίμιο, περίκομψο με την ιδιωτική φροντίδα, εμφανίζεται η σχέση 

εργαζομένων με το ποιοτικό προϊόν και την εξυπηρέτηση πελατών. Σαφώς και 

αναφερόμαστε κυρίως στην Ιαπωνία, εν μέρει σε ευρωπαϊκά κράτη και στην ΗΓΙΑ 

Ιδιαίτερα για τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλιου, η καθεστηκυία άποψη ορίζει ως 

υποχρέωση ηθικής μορφής την έξοδο από το εργοστάσιο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία 

ενός απόλυτα ποιοτικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι ο έλεγχος για το 

ελαττωματικό γίνεται σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής με φυσικό επακόλουθο 

και όχι δειγματοληπτικά και εν τω περατούσθαι της εργασίας, όπως συμβαίνει στη 

συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, εκτός της Ιαπωνίας. Φυσικό επακόλουθο 

των παραπάνω είναι η βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

Στην Ελλάδα, τη χώρα-κόμβο ως προς τις προθέσεις και τις νοοτροπίες, το 

ημίμετρο διεκδικεί τα βασιλικά του εύσημα. Το πλέον ανησυχητικό -κατά την άποψη 

μου- είναι η αποσύνδεση και αποστασιοποίηση των εργαζομένων από τη νοοτροπία 

“περί ποιότητας” και “ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών”. Είναι σαφές ότι, ο Ελληνας 

κρίκος της παραγωγικής διαδικασίας (με εξαίρεση κάποια υψηλόβαθμα στελέχη), 

θεωρεί ότι δεν πρέπει ή ότι δεν χρειάζεται να συμμετέχει σε αναπτυξιακά και 

ποιοτικά πλάνα και, βεβαίως, δεν συμμερίζεται τα συναισθήματα από την παροχή 

χαμηλότερου του αποδεκτού, επιπέδου εξυπηρέτησης σε έναν πελάτη και από την 

παράδοση στην αγορά ενός μη ποιοτικού προϊόντος. Και τα δύο αυτά ζητήματα είναι 

ευθύνη της κάθε επιχείρησης (ως προς τη χάραξη της στρατηγικής και της στήριξης 

των αποφάσεων), αλλά και του κράτους (ως προς τα μέσα διδασκαλίας).



Εξαγωγή μη ποιοτικής εξυπηρέτησης μεταφράζεται σε κατιούσα για την 

επιχείρηση. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχισθεί, θα επέλθει αρχικά συρρίκνωση, εν 

τέλει κλείσιμο. Και ο εργαζόμενος πρέπει να το βιώσει. Οφείλει να γίνει όχι απλά 

συμμέτοχος, αλλά συνεργάτης και συνοδοιπόρος στην δύσκολη αυτή διαδρομή προς 

την επίτευξη της ποιότητας. Διότι η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι 

υπόθεση του ενός, ούτε καν του αντίστοιχου τμήματος εξυπηρέτησης πελατών -είναι 

υπόθεση της επιχείρησης ως μια ενιαία οντότητα. Είναι πρόθεση, διάθεση, 

αποτέλεσμα. Είναι το τελικό επιστέγασμα σε μια ομαδική εργασία. . .

Νικολακόπουλος Ξενοφώντας



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ -
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

1

1

Στοχοι και Μεθοδολογία ερευνάς - 
Αναμενόμενα Οφέλη

1.1. Θέματα και Στοχοι της Διπλωματικής Εργασίας

Στη σημερινή εποχή του έντονου ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης, η πίεση 

προς τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν νέους τρόπους για να δημιουργούν και να 

παρέχουν αξία στους πελάτες τους, γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Σταδιακά, στις 

αναπτυγμένες οικονομίες με τις ώριμες αγορές, η δύναμη του αγοραστή ξεπέρασε 

εκείνη του παραδοσιακού πελάτη.

Οι κανόνες είναι διαφορετικοί σε μια “αγορά αγοραστών”. Συγκεκριμένα, η 

εξυπηρέτηση πελατών έχει γίνει ένα βασικό εργαλείο διαφοροποίησης, καθώς η 

κουλτούρα και οι απαιτήσεις των πελατών αυξάνουν διαρκώς.

Μόνο λίαν προσφάτως, πολλοί μάνατζερ αναγνώρισαν τη σημαντικότητα της 

“διαθεσιμότητας”, ήτοι ενός αποδοτικού συστήματος logistics και εν κατακλείδι της 

εξυπηρέτησης πελατών. Γεγονός, που δεν είναι εύκολο να δικαιολογηθεί αφού είναι 

από παλιά γνωστό ότι μια επιχείρηση θα πρέπει να : “έχει το σωστό προϊόν, στον 

σωστό τόπο, την σωστή χρονική στιγμή”. Ακόμα πιο απογοητευτικό είναι το ότι.
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σύμφωνα με σχετικές έρευνες, πολλά επιχειρησιακά σχέδια και πλάνα (business 

plans) μεγάλων και γνωστών επιχειρήσεων, φαίνεται να θεωρούν δεδομένα τα θέματα 

που σχετίζονται με τη διανομή και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Για τη βελτίωση αυτού του “φόντου” είναι που η φιλοσοφία των logistics και 

της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των 

εξελίξεων τις τελευταίες δεκαετίες. Η ιδέα της ολοκλήρωσης-ενοποίησης στην 

επιχείρηση και μεταξύ των επιχειρήσεων δεν είναι καινούργια, αλλά η αποδοχή της 

ισχύς και της αξιοπιστίας της από τους μάνατζερ, είναι.

Εξίσου καλά νέα είναι ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία μιας συνεχώς αύξουσας 

τάσης αναγνώρισης, από πολλές επιχειρήσεις, ότι η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών 

παρέχει έναν από τους λίγους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαφοροποιηθούν 

σε ένα κόσμο που κυριαρχούν οι “κλώνοι και οι κλωνοποιήσεις”, που είναι γεγονός 

ότι προσαρμόζονται “γάντι” στον χώρο των επιχειρήσεων.

Έξαλλου, έχει παρατηρηθεί ότι δίνεται, όλο και μεγαλύτερη σημασία στο ότι 

μέσω των logistics και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορούν να 

επιτευχθούν οι “δίδυμοι” στόχοι της μείωσης του κόστους και της βελτίωσης της 

παρεχόμενης εξυπηρέτησης προς τους πελάτες. Καλύτερη διαχείριση των 

διαδικασιών μεταφοράς (pipeline) προς των πελάτη, συνεπάγεται ότι ο πελάτης 

εξυπηρετείται αποδοτικότερα και ότι το κόστος παροχής αυτής της εξυπηρέτησης 

μειώνεται.

Η “σύντηξη” της εξυπηρέτησης πελατών και των logistics που είναι και το 

βασικό θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο 

συστατικό της συνολικής επιχειρησιακής στρατηγικής και όχι κάτι το οποίο θα στέκει 

μόνο του και θα υπόκειται σε ξεχωριστή διαχείριση και υπευθυνότητα σχεδιασμού.

Μάλιστα, το θέμα που επαναλαμβάνεται περιοδικά στην παρούσα, είναι το ότι 

οι πελάτες έχουν γίνει, περισσότερο από ποτέ, απαιτητικοί αυξάνοντας κατακόρυφα 

τις προσδοκίες τους ως προς της βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησής που λαμβάνουν 

από τις επιχειρήσεις. Συμπίπτουσα με αυτή την πίεση είναι και η τάση “ωρίμανσης” 

των αγορών, η οποία οδηγεί σε μια πτώση της πιστότητας στην μάρκα (brand 

loyalty), αλλά και η ροπή προς τις αγορές “ευκολίας” (commodity markets). Με άλλα 

λόγια, οι πελάτες είναι όλο και λιγότερο πιθανό να επηρεαστούν από τις 

παραδοσιακές προσεγγίσεις του μάρκετινγκ, αλλά αντίθετα είναι πιθανότερο να
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επηρεαστούν από ζητήματα όπως διαθεσιμότητα, ταχύτητα αποκρίσεως, υποστήριξη 

από τον προμηθευτή και όλα τις υπόλοιπες συνισταμένες της εξυπηρέτησης πελατών.

Το συμπέρασμα που θα πρέπει να προκόψει από αυτές τις τάσεις είναι ότι η 

εξυπηρέτηση των πελατών θα πρέπει να ανέβει σε ψηλότερη θέση στην “ατζέντα των 

συζητήσεων” σχετικά με την κατάστρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Έχοντας 

τα παραπάνω κατά νου, συνελήφθη η ιδέα και εκπονήθηκε η παρούσα διπλωματική 

εργασία στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -Μ.Β.Α..

1.2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μια σχετικά πρόσφατη μελέτη, που διεξήχθη τον Ιούλιο του 1999 από την Acacia 

Technologies [1] με σκοπό αποκάλυψε ότι ενώ το 85% των επιχειρήσεων θεωρούν τις 

σχέσεις με τους πελάτες κριτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη της 

επιχείρησής τους, λιγότερο από το ένα τρίτο χρησιμοποιεί λογισμικό για την 

εξυπηρέτηση πελατών (customer service) και λιγότερο από το 10% σχεδιάζει να 

αναβαθμίσει το σύστημά του μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Η ίδια έρευνα 

αποκάλυψε ότι ενώ περισσότερο από το 70% των επιχειρήσεων βλέπουν τα 

συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας εξίσου σημαντικά, λιγότερο 

από το ένα τρίτο αντιλαμβάνεται την πλήρη δυναμικότητα και όλο το φάσμα των 

δυνατοτήτων τους. Στην έρευνα αυτή εξετάστηκαν τριακόσιες τριάντα μία 

εφοδιαστικές αλυσίδες στον τομέα της παραγωγής προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία, 

το 76% των οποίων εστιάζει την προσοχή του μόνο σε διαδικασίες λήψης 

παραγγελίας και διαχείρισης αποθεμάτων. Τα μεγαλύτερα εμπόδια, όπως 

διαπιστώθηκε, για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 

εξυπηρέτησης των πελατών είναι η έλλειψη εσωτερικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό 

με την αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών πεδίων της επιχείρησης. Ένα 

ακόμη εμπόδιο, είναι η εκπληκτική ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι ανάγκες 

της επιχείρησης και η διαφορετική ταχύτητα με την οποία λαμβάνονται τα μέτρα για 

την υλοποίηση των αναγκών αυτών.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν την αδυναμία ακόμη και των παραγωγικών 

μονάδων -παρά το γεγονός ότι το γνωστικό αντικείμενο των logistics συζητιέται εδώ 

και περίπου τριάντα χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία- να κατανοήσουν όλες τις
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δυνατότητες των συστημάτων logistics και των συνεπαγόμενων ωφελειών που 

μπορούν να αποκομίσουν, κυρίως όσον αφορά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

πελατών.

Αυτή η εργασία αποσκοπεί στο να τονίσει την σημασία και την αναγκαιότητα 

της εφαρμογής των logistics στις επιχειρήσεις, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των 

πελατών, ως κρίσιμη πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Δίνεται, 

δηλαδή, ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο . των logistics στην υποστήριξη της 

εξυπηρέτησης των πελατών, ο οποίος είναι να εξασφαλίζεται ότι το σωστό εξάρτημα, 

τα σωστά εργαλεία και η σωστή πληροφορία θα “φθάσουν” στην ώρα τους. 

Πράττοντας τοιουτοτρόπως, μια επιχείρηση θα έχει τους πελάτες της 

ικανοποιημένους, παρέχοντάς τους επομένως, κίνητρα για να παραμείνουν πιστοί στις 

αγοραστικές τους πρακτικές στους κόλπους της επιχειρήσεις αυτής [2, σελ. 60],

Το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αναμένεται να περιεκτικό 

οδηγό-ερέθισμα για όσους θέλουν να ανακαλύψουν την εξυπηρέτηση των πελατών, 

τον απώτερο σκοπό των επιχειρήσεων, ως τη διεπιφάνεια του μάρκετινγκ και των 

logistics.

1.3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Είναι γεγονός ότι η έρευνα δεν σταμάτησε παρά λίγες μέρες πριν από την 

ολοκλήρωση της παρούσας, μεταπτυχιακού επιπέδου, διπλωματικής εργασίας. 

Μάλιστα, ο κύριος τρόπος μελέτης εστιάστηκε σε δύο επίπεδα.

Από τη μια, όσον αφορά στο θεωρητικό επίπεδο, έγινε εκτενής βιβλιογραφική 

έρευνα που περιελάμβανε βιβλία και άρθρα επιστημονικών περιοδικών σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. Ένα βασικό τμήμα αυτού του τύπου έρευνας, διεξήχθη στη 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, τόσο καθώς και στις 

on line βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης του ιδίου πανεπιστημίου. Αξιόλογη, όμως, 

ποσότητα σχετικών πληροφοριών αντλήθηκε και από την κεντρική βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου του Πειραιά, και από την αντίστοιχη ιδιωτική για τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στην 

Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με ειδίκευση στον Εφοδιασμό 

και Διακίνηση Προϊόντων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εξάλλου, έγιναν 

προσπάθειες για ανεύρεση στοιχείων και μέσω του ημερησίου τύπου, αλλά και
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περιοδικών εκδόσεων και ειδικών εκδόσεων εφημερίδων. Τέλος, και η έρευνα του 

διαδικτύου (Internet) σε σχετικά θέματα, αποτέλεσε σημαντική βοήθεια στη μελέτη 

της εξυπηρέτησης πελατών.

Από την άλλη, όσον αφορά στο εμπειρικό επίπεδο, και μέσω της ανάπτυξης 

σχετικού ερωτηματολογίου, έγινε προσπάθεια διερεύνησης της υπάρχουσας 

κατάστασης, στις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, σχετικά με την παρεχόμενη 

εξυπηρέτηση πελατών. Τοιουτοτρόπως, ενσωματώθηκαν στην παρούσα διπλωματική 

εργασία και στοιχεία πρακτικής αξίας στην προσέγγιση του εν λόγω θέματος.

Μέσω της δι-επίπεδης αυτής μελέτης, καταβλήθηκε προσπάθεια να οριστεί, 

να διευκρινιστεί, να αποσαφηνιστεί και γενικά να διαφωτιστεί η έννοια της 

εξυπηρέτησης πελατών, ως η βασικότερη ίσως διάσταση του συστήματος logistics, 

ως η διεπιφάνεια των τμημάτων logistics και μάρκετινγκ και τελικώς αλλά 

ουσιαστικά προτίστως, ως η κύρια αιτία ύπαρξης των επιχειρήσεων.
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Logistics & Management -
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Εξυπηρέτηση Πέλα γων - 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

2.1. Εισαγωγή

Πολλοί ειδικοί του Management θα έμεναν σήμερα άφωνοι και ακόμα περισσότεροι 

θα είχαν αμφιβολίες, αν περιέγραφε κάποιος την εφαρμογή του επιστημονικού 

Management στην εποχή του Αριστοτέλη. Εφαρμογή; Και όμως ναι. To Management 

για τον μεγαλύτερο στρατηλάτη όλων των εποχών, τον Μέγα Αλέξανδρο, δεν ήταν 

άγνωστο.

Ο καθηγητής Ιωάννης Κ. Χολέβας, μέσα από το βιβλίο του “Οικονομικά του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου”, μας δίνει την ευχάριστη διαπίστωση ότι ο Μακεδόνας 

στρατηλάτης, η μεγαλύτερη μορφή της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, 

εφάρμοσε απόλυτα τις αρχές του επιστημονικού Management. Μιας επιστήμης, που
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αναπτύχθηκε στον 20° αιώνα, οι αρχές τις οποίας αποκρυσταλλώθηκαν μετά το Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

2.1.1. Management στην Εποχή του Μεγάλου Αλέξανδρου

Πρόβλεψη - Προγραμματισμός δράσης

Ο μελετητής των φάσεων της πορείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τα 

πέρατα της Ασίας (περίπου μέχρι τη σημερινή Κίνα) στέκεται με θαυμασμό μπροστά 

στον λεπτομερή σχεδίασμά όλων των κινήσεων της στρατιάς.

Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν κατάρτιζε μόνο τα στρατιωτικά σχέδια, αλλά 

προγραμμάτιζε και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διατροφή των ανδρών 

και των ζώων, τη στρατοπέδευση και τους καταυλισμούς, τον εφοδιασμό και την 

ανανέωση του οπλισμού, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λ.π.. Τα στρατηγικά 

του σχέδια θεωρούνται μοναδικά στον κόσμο και διδάσκονται στις στρατιωτικές 

σχολές και ακαδημίες των περισσοτέρων χωρών.

Οργάνωση

Θα μπορούσαν πολλά να γραφούν για το επίπεδο οργάνωσης που διέκρινε τη 

στρατιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά, θα περιορισθούμε στα πιο ουσιώδη. Ο Ad. 

Reinach συγκρίνοντας την οργάνωση του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου με 

εκείνη του Καίσαρα (500 χρόνια μετά) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υπεροχή της 

πρώτης είναι καταφανής. Η στρατιωτική οργάνωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

διέπονταν από τις εξής αρχές:

• Οργανωτική προσαρμογή των σχεδίων στις ειδικές συνθήκες σύμφωνα με τον 

τόπο, τον χρόνο και τις δυνάμεις του αντιπάλου.

• Αιφνιδιασμός του εχθρού χωρίς ποτέ να αφήνεται σε αυτόν η πρωτοβουλία.

• Επίτευξη του αρίστου βαθμού ασφάλειας ενεργειών για την αποφυγή 

απωλειών.

• Εφαρμογή της οικονομίας των δυνάμεων

• Εκμετάλλευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της κάθε επιτυχίας ώστε ο εχθρός 

να μην μπορεί να συνέλθει από τα πλήγματα.

Η οργάνωση του ανθρωπίνου παράγοντα διαιρούνταν σε Μάχιμα Τμήματα - 

Βοηθητικές Υπηρεσίες - Επιτελικές Υπηρεσίες. Στα Μάχιμα Τμήματα, η στοιχειώδης 

μονάδα ήταν ο Λόχος. Τέσσερις Λόχοι συγκροτούσαν μια Τετραρχία, Τέσσερις
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Τετραρχίες ένα Σύνταγμα, τέσσερα Συντάγματα μια Χιλιαρχία (1.024 άνδρες) και 

τέσσερις Χιλιαρχίες μια Τάξη (4.096 άνδρες). Εκεί η οργάνωση ήταν “γραμμική”. 

Στις Βοηθητικές Υπηρεσίες ανήκαν οι Μεταφορείς, Η Υπηρεσία Στρατοπέδευσης, η 

Επιμελητεία, και η Υγειονομική Υπηρεσία. Επιτελικές Υπηρεσίες ήταν: η Υπηρεσία 

Πληροφοριών (“Τοπογραφική” και “Χωρογραφική” με τους “βηματιστές” και τους 

“σταδιοδρόμους” που συνέλεγαν πληροφορίες είτε για τον εχθρό είτε για τις 

επικρατούσες συνθήκες κ.τ.λ ), η Υπηρεσία Σχεδιασμού, η Οικονομική Υπηρεσία και 

το Μηχανικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Μηχανικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

εκτέλεσε σημαντικά έργα που βοήθησαν πολύ την πραγματοποίηση των σχεδίων του.

Ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποίησε και ορισμένους “συμβούλους-επιτελείς”, 

όπως ο “αρχιτέκτονας” Δεινοκράτης (ο οποίος κατάρτισε τα σχέδια για την ίδρυση 

της Αλεξανδρείας της Αιγύπτου κ,.ά. πολλά), ο μηχανικός ειδικός στις πολιορκίες και 

τις πολεμικές μηχανές της εποχής Διαδης ο Θεσσαλός, ο μηχανικός Χαρίας ή 

Χαιρίας, ο μεταλλευτής Γόργος ο Ιάσιος που πραγματοποίησε γεωλογικές έρευνες 

στην Ινδία, ο ειδικός στα λιμενικά έργα Κλέων ο Συρακούσιος κ.ά.. Όσον αφορά τα 

τεχνολογικά μέσα ο Μ. Αλέξανδρος χρησιμοποίησε τις τελειότερες πολεμικές 

μηχανές της εποχής του, όπως πολιορκητικές μηχανές, πύργους, κριούς, κριοφόρες 

χελώνες, ελεπόλεις, φορητές κλίμακες, καταπέλτες, πετροβόλους καταπέλτες, 

σκορπιούς.

Εξάλλου, όταν αποφάσισε να εντάξει Πέρσες στο στρατό του έπραξε πολύ 

έξυπνα: σε κάθε “δεκάδα” (που όμως αποτελείτο από 16 άνδρες), ο Ι1*’ (δεκαδάρχης) 

ήταν Μακεδόνας, ο 2ος (διμοιρίτης) επίσης Μακεδόνας, ακολουθούσαν Πέρσες 

(δεκαστήριοι λόγω αμοιβής) 3-15 και ο 16ος, επίσης δεκαστήρας, ήταν και αυτός 

Μακεδόνας. Τοιουτοτρόπως, οι Πέρσες (οι οποίοι ήταν καλοί πολεμιστές) 

πλαισιώνονταν από Μακεδόνες.

Διεύθυνση

Η διεύθυνση είναι το στοιχείο εκείνο του Επιστημονικού Management που 

αφορά στην ικανότητα του διοικούντος με τον χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα 

και η 0710ία εκδηλώνεται κυρίως με δύο τρόπους. Με την εξύψωση του φρονήματος 

των μελών της ομάδας αφενός, και με τη δημιουργία ενσυνείδητης πειθαρχίας σε 

αυτά, αφετέρου. Η τέχνη (και η τεχνική) πραγμάτωσης των παραπάνω στηρίζεται στο 

προσωπικό παράδειγμα που δίνει ο εκάστοτε ηγέτης. Ο Μ. Αλέξανδρος, γενναίος και
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άφοβος, ενέπνεε τους άνδρες του με τη συμπεριφορά του, που γινόταν πρότυπο προς 

μίμηση για αυτούς. Έτσι, αποσπούσε την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αναγνώρισή 

τους και εξασφάλιζε την επιβολή σε αυτούς. Ήταν πρώτος σε όλα, στις μάχες, στις 

κακουχίες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, δεν υπήρξε σημείο του σώματός του 

στο οποίο να μην είχε τραυματιστεί.

Συντονισμός

Ο Μ. Αλέξανδρος κατά θαυμαστό τρόπο, επιτύγχανε ενότητα στην 

κατεύθυνση, με προσήλωση στον επιδιωκόμενο σκοπό και μεθοδική επιδίωξη των 

επιμέρους στόχων. Εφάρμοζε τις “συντονιστικές συσκέψεις” με τους ηγέτες των 

μονάδων (στρατηγούς - ταξίαρχους) και τους επιτελείς του, στους οποίους έδινε 

εντολές για την εκτέλεση στην πράξη των σχεδίων που καταρτίζονταν σε κάθε 

περίπτωση. Οι εντολές ήταν λεπτομερείς ώστε να μην υπάρχουν κενά και απορίες. 

Έτσι εξηγείται πως ακολουθούσαν όλοι το εκάστοτε σχέδιο, έτσι εννοείται πως 

διοικούνταν μια στρατιά που ξεκίνησε με 35.000 περίπου άνδρες την άνοιξη του 334 

π.Χ. και έφτασε τις 123.000 όταν ξεκίνησε την εκστρατεία για την Ινδία (327 π.Χ ). 

Έτσι, κατανοείται πως με υποπολλαπλάσιες δυνάμεις κατανίκησε τις δυνάμεις των 

Περσών που στη μάχη του Γρανικού (Ιούνιος 334) ήταν περίπου 300.000, στη μάχη 

της Ισσού (12/3/333) ανέβηκαν σε 600.000 και στη μάχη των Γαυγαμήλων - 

Αρβήλων έφτασαν ίσως και το 1.000.000.

Έλεγχος

Ο έλεγχος εκτεινόταν επί προσώπων και πραγμάτων και γινόταν τόσο από τον 

ίδιο, όσο και από τους αξιωματικούς (ως προς το στράτευμα) και τους κατά τόπους 

πολιτικούς διοικητές “σατράπες” (ο Μ. Αλέξανδρος διατήρησε την πολιτική διαίρεση 

που είχαν οι Πέρσες) και τους “επισκόπους”. Ζητούσε από όλους υποδειγματική -σαν 

τη δική του- συμπεριφορά προς τους λαούς που κατακτούνταν. Ήταν απόλυτος και 

αμείλικτος απέναντι στους καταχραστές του δημοσίου χρήματος (όταν τους 

ανακάλυπτε), όπως και σε εκείνους που διέπρατταν αυθαιρεσίες ή διοικούσαν 

αυταρχικά. Υπήρξε πολύ σκληρός προς τους εναντίον του συνωμότες, που ανήκαν 

στο στενό του κύκλο και θανάτωσε ακόμα και -άλλοτε- πολύ προσφιλή του πρόσωπα, 

όταν διαπίστωσε ότι είχαν ανάμιξη στην εναντίον του συνωμοσία.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ



11ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ -
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Επικοινωνία

Η επικοινωνία διακρίνεται σε εσωτερική (εντός της ομάδας) και εξωτερική 

(με παράγοντες εκτός της ομάδας). Θα μπορούσαμε αδίστακτα να πούμε ότι ο Μ. 

Αλέξανδρος είχε επιτύχει για την εποχή του ένα άριστο επίπεδο επικοινωνίας.

Ως προς την εσωτερική επικοινωνία:

• Χρησιμοποιούσε κήρυκες που διαλαλούσαν με δυνατή φωνή κάθε ειδοποίηση 

και εξαγγελία και αγγελιοφόρους, για την αποστολή μηνυμάτων.

• Παρέθετε συχνά γεύματα και οργάνωνε συμπόσια με μεγάλο αριθμό 

συμμετεχόντων όπου ανακοίνωνε ορισμένες αποφάσεις του.

• Πραγματοποιούσε ομιλίες προς το στράτευμα και

• Κυκλοφορούσε “τας βασιλείους εφημερίδας” που ήταν το επίσημο 

ημερολόγιο του κράτους, με όλες τις πληροφορίες για την πορεία της 

εκστρατείας και για οποιοδήποτε γεγονός που είχε γενικότερο ενδιαφέρον.

Ως προς την εξωτερική επικοινωνία, ο Μ. Αλέξανδρος εφάρμοσε ένα άριστο 

σύστημα Δημοσίων Σχέσεων παίρνοντας τα εξής ειδικότερα μέτρα:

• Απέφυγε την πώληση των νικημένων ως δούλων (ενώ η πώληση αυτή 

αποτελούσε κανόνα για την εποχή εκείνη).

• Διατήρησε τη φορολογία που ίσχυε επί Δαρείου

• Δεν επέβαλε έκτακτους φόρους

• Έδειξε άψογη συμπεριφορά απέναντι στην οικογένεια του Δαρείου

• Υπήρξε “μεγαλοδωρότατος” προς διαφόρους ηγεμόνες

• Οργάνωσε στα Σούσα (324 π.Χ.) 10.000 γάμους Μακεδόνων με Ασιάτισσες.

• Χρησιμοποίησε Πέρσες ως “σατράπες” και δέχθηκε πολλούς Πέρσες στο 

στρατό του.

• Εδωσε αμνηστία στους Έλληνες που είχαν καταταχθεί στο στρατό του 

Δαρείου και πολέμησαν εναντίον του.

Γιαυτό ο πολύς Ch. Montesqieu στο έργο του “L’ sprit des lois” γράφει 

χαρακτηριστικά: “Ιδού ο κατακτητής του οποίου τον θάνατο θρήνησαν όλα τα έθνη 

που κατακτήθηκαν από αυτόν”.

Προπαρασκευή των αποφάσεων

Πολλοί, στρατιωτικοί και μη διερωτήθηκαν και διερωτώνται, πως είναι 

δυνατόν ένας στρατιωτικός ηγέτης να έχει σημειώσει μόνο νίκες και επιτυχίες.
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μολονότι πολεμούσε σε άγνωστα εδάφη, με άγνωστες συνθήκες, με πολλά απρόοπτα 

και προπαντός -όπως ήδη αναφέραμε- με πολλαπλάσιες δυνάμεις. Αυτό, όπως 

προκύπτει από τις πηγές και από τα κείμενα όσων ασχολήθηκαν συστηματικά με τη 

ζωή και το έργο του Μ. Αλεξάνδρου, οφείλεται κατά κύριο λόγο, στον τρόπο λήψης 

των αποφάσεων από αυτόν. Ο Μ. Αλέξανδρος προπαρασκεύαζε τη λήψη των 

αποφάσεών του με διεξοδική μελέτη όλων των δεδομένων, των συνθηκών από την 

άποψη του τόπου, του χρόνου, του καιρού και των λοιπών πληροφοριών που 

συνέλεγαν οι “βηματισταί” και οι “σταδιοδρόμοι”. Όλα αυτά τα συζητούσε με ένα 

στενό επιτελείο που το αποτελούσαν 7 “σωματοφύλακες” (στρατηγοί και γενικοί 

υπασπιστές του) με τους οποίους κατέληγε στις -ενδεχόμενες- εναλλακτικές λύσεις. 

Την τελική απόφαση έπαιρνε ο ίδιος και, όπως αποδεικνυόταν εκ των υστέρων, ήταν 

πάντα σοφή και αλάνθαστη.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με εξουσιοδότηση

Ο Μ. Αλέξανδρος απέδειξε ότι, όχι μόνο πίστευε στην αποκέντρωση (κατά 

τόπο) και την αποσυγκέντρωση (κατά περιεχόμενο) των αρμοδιοτήτων, αλλά και την 

εφάρμοσε υποδειγματικά. Επειδή είχε την ανώτατη στρατιωτική, πολιτική και 

οικονομική ηγεσία, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με εξουσιοδότηση αφορούσε και 

στους τρεις αυτούς τομείς. Στο στρατό οι αρμοδιότητες μεταβιβάζονταν κατά τη 

“γραμμική” διάταξη που αναφέραμε παραπάνω. Στις πόλεις που καταλαμβάνονταν 

δημιουργούνταν φρουρές με επικεφαλής φρουράρχους. Η πολιτική διαίρεση του 

κράτους βασίσθηκε στο θεσμό των “σατραπειών” που προϋπήρχε επί Περσών.

Διοικητές ήταν οι “σατράπες” και (οιονεί) νομάρχες οι “επίσκοποι”. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον εμφανίζει η οικονομική διαίρεση της χώρας, που είχε σκοπό τη 

διευκόλυνση στην είσπραξη των φόρων. Η χώρα διαιρέθηκε σε 4 “δημοσιονομικές 

επιστασίες”. Η 1η περιελάμβανε τις αφρικανικές επαρχίες και την Αραβία. Η 2η την 

κυρίως Μικρά Ασία. Η 3η την Συρία και την Κιλικία και η 4η τη Μεσοποταμία και τις 

άλλες ανατολικές επαρχίες (με την Αίγυπτο).

Επικεφαλής καθεμιάς από τις παραπάνω “επιστασίες” διοριζόταν διοικητής 

από τον Μ. Αλέξανδρο, συνήθως πρόσωπο της εμπιστοσύνης του. Βέβαια, στην 

είσπραξη των φόρων βοηθούσαν και οι πολιτικοί διοικητές “σατράπες”.
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Στελέχωση

Οι μακεδόνες βασιλείς έδιναν μεγάλη σημασία στην ύπαρξη καλών στελεχών 

(managers ανωτέρου, μέσου και κατωτέρου επιπέδου όπως θα λέγαμε σήμερα). 

Πρώτος ο Φίλιππος Β’ (που βασίλευε μεταξύ 359-336 π.Χ.) συνέλαβε την ιδέα της 

εκπαίδευσης των αξιωματικών και συνεχιστής υπήρξε ο Μ. Αλέξανδρος. Είναι 

βέβαιο ότι παρόλη τη μεγαλοφυία του Αλεξάνδρου δεν θα ήταν δυνατό να 

επιτευχθούν τα κατορθώματα της στρατιάς στην Ασία, αν δεν ήταν πλαισιωμένη από 

ικανά στελέχη. Ο Μ. Αλέξανδρος απέβλεψε στο να στελεχώσει το στράτευμα με 

γενναίους, ευφυείς και ακαταπόνητους αξιωματικούς. Και φυσικά αυτές τις ιδιότητες 

έπρεπε να έχουν πρώτα και πάνω από όλους οι στρατηγοί του.

Υποκίνηση Motivation) - Παροχή Κινήτρων (Incentives)

Είναι να θαυμάζει κανείς, όχι μόνο το πώς συνέλαβε την ιδέα της υποκίνησης- 

παρακίνησης (motivation) των στρατιωτών με την παροχή ηθικών και -κυρίως- 

υλικών κινήτρων (incentives), αλλά και πως την εφάρμοζε στην πράξη. Ως προς τις 

ηθικές αμοιβές: εξήρε την προσωπικότητα και τα επιτεύγματα όσων διακρίνονταν για 

πράξεις ανδραγαθίας και τους έδινε βαθμούς προαγωγής μετά τις μάχες. Εξάλλου, 

παρεχόταν άρτια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους τραυματίες και τους 

αρρώστους, ώστε να υπάρχει σε αυτούς η πεποίθηση ότι η ηγεσία είναι κοντά τους 

και μεριμνά για αυτούς. Ως προς τις υλικές αμοιβές, μπορούμε να πούμε ότι αυτές 

ήταν πρωτοποριακές για την εποχή του και για σήμερα ακόμη:

• Η κανονική μισθοδοσία ήταν πλούσια.

• Συχνά δίνονταν έκτακτες αμοιβές.

• Παρέχονταν ειδικές αμοιβές με την ευκαιρία σημαντικών και ευτυχών γεγονότων.

• Το πλείστο μέρος των λαφύρων ρευστοποιούνταν και το προϊόν της 

ρευστοποίησης δίνονταν στους στρατιώτες.

• Ειδικές παροχές χορηγούνταν σε αυτούς που αποχωρούσαν (λόγω τραυματισμού 

ή γηρατειών) και επέστρεφαν στην πατρίδα.

• Κατά τους 10.000 γάμους των Σούσων χάρισε όλα τα χρέη που είχαν 

δημιουργήσει οι στρατιώτες, αναλαμβάνοντας την εξόφλησή τους (περ. 10.000 

τάλαντα).

Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό του, και ταυτόχρονα το όνειρό του ήταν, 

όπως γράφει ο Πλούταρχος “ένα δήμον ανθρώπους άπαντας αποφήναι”. Είχε πνεύμα
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“ενωτικό”, ήθελε να είναι όλοι οι λαοί ενωμένοι, να μην υπάρχουν ανάμεσά τους 

διακρίσεις. Γιαυτό κατάργησε το αρχαιοελληνικό “πας μη έλλην βάρβαρος”, και 

αγκάλιασε τους κατακτημένους Πέρσες -ενέργεια για την οποία κατηγορήθηκε! 

Υπήρξε ο πρώτος “αντι-ρατσιστής” και ο πρόδρομος κάθε παγκόσμιας ενωτικής 

προσπάθειας.

Μιλώντας προς τους στρατιώτες στο στρατόπεδο της Ώπιδος τον Ιούλιο 324 

π.Χ. τους είπε:

‘Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που αποκτούνται το παίρνετε εσείς”. Η 

Δε μητέρα του Ολυμπίάς, είπε χαρακτηριστικά: “τους αξιωματικούς του μετέβαλε σε 

ισοβασιλείς και τους απλούς στρατιώτες, που άλλοτε ήταν φτωχοί γεωργοί και 

κτηνοτρόφοι, σε άρχοντες”.

Αυτός σε πολύ μεγάλη δυνατή συντομία, υπήρξε ο Μ. Αλέξανδρος, ως 

εφαρμοστής τους Επιστημονικού Management, 24 αιώνες πριν από την εποχή μας [1, 

σελ. 60-63],

2.2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

LOGISTICS, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ο όρος των logistics ήταν συνδεδεμένος με το στρατό. Το 1905 ο Major Chauncey Β 

Baker έγραψε ότι ο κλάδος της “τέχνης του πολέμου” που αναφέρεται στη 

μετακίνηση και τον εφοδιασμό των στρατευμάτων καλείται logistics. Αργότερα, κατά 

τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, οι στρατιωτικές δυνάμεις έκαναν 

ιδιαίτερα αποτελεσματική χρήση των μοντέλων logistics και εφάρμοσαν διάφορες 

μορφές ανάλυσης συστημάτων (systems analysis), προκειμένου να εξασφαλίσουν το 

ότι τα υλικά και τα πολεμοφόδια θα βρίσκονταν στο κατάλληλο μέρος την κρίσιμη 

ώρα. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ναύαρχος Ernest J. King -αρχηγός του 

αμερικανικού στόλου στον Ειρηνικό, κατά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο- “Δεν ξέρω τι 

στο καλό είναι αυτά τα logistics, αυτό που ξέρω είναι ότι δεν μπορώ να επιβιώσω 

χωρίς αυτά”. Οι ειδικοί των logistics αποκαλούνται logisticians: “...σε περίοδο 

πολέμου, κάθε στρατηγός κουβαλάει στην πλάτη του έναν logistician και ξέρει ότι 

ανά πάσα στιγμή, ο logistician μπορεί να σκύψει και να του ψιθυρίσει “όχι αυτό δεν 

γίνεται”. Οι στρατηγοί στον πόλεμο φοβούνται τους logisticians και γιαυτό σε 

περίοδο ειρήνης φροντίζουν να τους ξεχάσουν ...” [2], Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται
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φυσικά, ακόμα και σήμερα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και εφαρμογές, όπως για 

παράδειγμα στον πόλεμο του Κόλπου.

Ομως, ο όρος logistics χρησιμοποιείται και σε μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, όπως ο MAGIC, ακρώνυμο των λέξεων Movement and Acquisition of 

Gifts In Kind, που σκοπό έχουν με τη βοήθεια της οργάνωσης και της χρήσης 

στρατηγικών business logistics να δημιουργήσουν αξία, ταιριάζοντας ανάγκες για 

υλικά και αποθήκευση μη κερδοσκοπικών οργανισμών με πλεόνασμα υλικών και 

δυναμικότητας συστημάτων logistics του ιδιωτικού τομέα.

Από την άλλη, ο όρος διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain 

management) υπάρχει εδώ και δεκαπέντε με είκοσι χρόνια. Η σημασία όμως, και το 

νόημα που αποκτά διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Εξαιτίας των 

διαφορετικών λειτουργιών που οι λιανέμποροι, διανομείς, παραγωγοί και γενικότερα 

όσοι εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, επιτελούν, αλλά και εξαιτίας των 

διαφορετικών δομών και τύπων επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται, η κάθε 

εφοδιαστική αλυσίδα διαφέρει.

Σύμφωνα με τον Fred Kuglin [3] ο ορισμός για την εφοδιαστική αλυσίδα π.χ. 

ενός παραγωγού είναι: “ο παραγωγός και οι προμηθευτές του, οι πωλητές και οι 

πελάτες, όλοι δηλαδή οι συνδετικοί κρίκοι της επιχείρησης που συνεργάζονται με το 

εξωτερικό περιβάλλον της, προκειμένου να παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για 

την οποία ο τελικός πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Αυτό το πολύ- 

επιχειρησιακό γκρουπ, κάνει βέλτιστη χρήση των κοινών του πόρων (άνθρωποι, 

διαδικασίες, τεχνολογία και μέτρηση απόδοσης), ώστε να πετύχει λειτουργικές 

συνεργίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους και 

γρήγορης διανομής στην αγορά”.

‘Ή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) περιλαμβάνει πολύ 

περισσότερα από την απλή διαχείριση των υλικών και των αγορών προμηθειών. 

Περιλαμβάνει τη διαχείριση όλων των εμπλεκομένων εκτός της επιχείρησης, που 

όμως επηρεάζουν την κερδοφορία και την ικανοποίηση των πελατών. ... Ένα πλέον 

σύγχρονο πρόγραμμα SCM, εμπεριέχει πρόβλεψη, προμήθειες, σχεδίασμά 

παραγωγής, και διαχείριση διανομών”. Τα παραπάνω αναφέρει ο Tom Dossenabach 

στο άρθρο του “Basic Supply Chain Management = Greater Benefits” [4],
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Εξάλλου, η Ann Saccomano στο άρθρο της “Waiting for Efficiencies to 

Show” [5], διαπιστώνει ότι “τα καλύτερα ακόμα έπονται για την διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως και αρκετό μέρος της δουλειάς που πρέπει να γίνει”. Η 

άποψη αυτή πηγάζει από τις παρουσιάσεις των ερευνητών στο συνέδριο “Council of 

Logistics Management”. Ένας από τους βασικούς ομιλητές αναφέρει ότι: “Το 

κομμάτι που λείπει από την εικόνα της εφοδιαστικης αλυσίδας και τα logistics είναι η 

ολοκλήρωση μεταξύ των διαφόρων επιχειρησιακών λειτουργιών -ή τουλάχιστον η 

ολοκλήρωση αυτή δεν γίνεται με τον αναμενόμενο ρυθμό”. Για να τεκμηριώσει την 

άποψη αυτή η Saccomano παραθέτει στο άρθρο της και τα αποτελέσματα μιας 

έρευνας όπως αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο των καθηγητών του πανεπιστημίου 

του Michigan, Theodore J. Stank and David J. Closs, “World Class Logistics: The 

Challenge of Managing Continuous Change” [6], Σύμφωνα με τους τελευταίους, 

“εκείνες οι επιχειρήσεις που τα έχουν να επιδείξουν τα καλύτερα αποτελέσματα ως 

προς τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας τους, στηρίζουν την επιτυχία τους σε 

τέσσερα θεμελιώδη σημεία —στη στρατηγική τοποθέτηση (strategic positioning) — 

στην ολοκλήρωση των εσωτερικών λειτουργιών (integrating internal functions)—στη 

ταχύτητα προσαρμογής στις επιχειρησιακές μεταβολές (business developments) —και 

στη μέτρηση της απόδοσης (performance metrics). Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται 

στη συμπλήρωση των χασμάτων (gaps) εσωτερικά, και μεταξύ των πελατών, και των 

προμηθευτών υλικών και εξυπηρέτησης. Μάλιστα, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις 

δυσκολεύονται περισσότερο να ολοκληρωθούν εσωτερικά παρά εξωτερικά μέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι θέμα δομής και θέμα αμοιβών”. Η Saccomano, 

κλείνοντας με την αναφορά της στους Stank & Closs, αναφέρει ότι: “το ηλεκτρονικό 

εμπόριο βρίσκεται εκεί που βρισκόταν η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας λίγα 

χρόνια πριν. Ολοι γνωρίζουν ότι θα έρθει αλλά κανείς πως ακριβώς θα εφαρμοστεί 

από τις επιχειρήσεις. Τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων 

(electronic data interchange) θα θεωρούνται ίσως ξεπερασμένες και θα 

αντικατασταθούν από κάποιους τύπους συναλλαγών που θα βασίζονται στο διαδίκτυο 

(Internet-based transactions) [5],

‘Εκείνες οι επιχειρήσεις που κινούνται προς την κατεύθυνση του 

εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής τους αλυσίδας σε όλα τα επίπεδα, από το 

σχεδίασμά του προϊόντος και την παραγγελιοληψία μέχρι την διανομή και την
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υποστήριξη μετά την πώληση, είναι πολύ πιθανό, σε μακροχρόνιο διάστημα να είναι 

εκείνες οι κερδισμένες όσον αφορά στις πωλήσεις, στην πιστότητα των πελατών και 

στα οικονομικά έσοδα”, αναφέρει ο Ed Rodriguez, πρόεδρος της KPMG’s, στο άρθρο 

του “Supply-Chain Management: A Critical Issue” [7],

Βέβαια, υπάρχει και μια διαφορετική άποψη όπως αυτή προκύπτει από το 

άρθρο “Supply chain management isn’t as good as managers think”. Αναφέρονται 

λοιπόν στο εν λόγο άρθρο τα εξής: ‘Όταν αναφερόμαστε στην διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, πολλές επιχειρήσεις παραπλανούνται όσον αφορά στην 

απόδοσή, συμπεραίνει η KPMGs με βάση μιας σχετική έρευνα “Global Supply Chain 

Management Benchmarking Study, 1998”. Περισσότεροι από τους μισούς (58%) 

θεωρούν ότι έχουν βελτιωθεί όσον αφορά στην συνολική τους απόδοση σε σχέση με 

τους ανταγωνιστές τους, και ένα άλλο 31% εκτιμά ότι την απόδοση τουλάχιστον 

εφάμιλλη με εκείνη των ανταγωνιστών”. Παρόλα ταύτα, από την έκθεση 

συμπεραίνεται ότι: ‘Είναι σαφές από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι πολλές 

επιχειρήσεις δεν είναι ικανές να διατηρήσουν τον ικανοποιητικό έλεγχο των 

εφοδιαστικών τους αλυσίδων ώστε να οδηγήσουν στα επιθυμητά επίπεδα 

αποδοτικότητας”. Ένα ακόμα αξιοσημείωτο συμπέρασμα που προκύπτει από τη 

προαναφερθείσα μελέτη είναι ότι παρότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

φαίνεται σαν μια εξισορρόπηση μεταξύ εξυπηρέτησης και κόστους, το αντίθετο είναι 

το αληθές: Τα υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας τα οποία είναι απαραίτητα για 

την αριστοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών, μειώνουν επίσης το κόστος στο 

χαμηλότερο επίπεδο [8],

Οι Robeson et al. [9, σελ. 7-8], αναφέρουν ότι “ ... κατά τις δεκαετίες 1950 

και 1960 δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, στα 

logistics, και επιπρόσθετα αναγνωρίστηκε η σημαντικότητά τους στην ικανοποίηση 

των πελατών. Οι “διοικούντες”, άρχισαν εντέλει, να συνειδητοποιούν ότι η πώληση 

ενός προϊόντος είναι μόνο η “μισή δουλειά” (is really only half the job). Η παράδοση 

του προϊόντος στον πελάτη, εγκαίρως, στην σωστή ποσότητα και με την κατάλληλη 

υποστήριξη των logistics (όσον αφορά στα εξαρτήματα και στην εξυπηρέτηση), είναι 

το υπόλοιπο, εξίσου σημαντικό, μισό. Επιπρόσθετα, αναγνωρίστηκε ότι δεν θα 

μπορούσε το τμήμα μάρκετινγκ να αναπτύξει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα πωλήσεων 

και μάρκετινγκ, αν το σύστημα logistics δεν παρείχε την κατάλληλη υποστήριξη”.
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Επιπλέον επισημαίνουν ότι: ‘Ή ικανοποίηση του πελάτη και η υποστήριξη 

των πωλήσεων από το σύστημα logistics, είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για εκείνες τις 

επιχειρήσεις που πωλούν ομοιογενή (homogenous) προϊόντα όπως χημικά, χαρτί, και 

γαλακτοκομικά. Αυτές οι επιχειρήσεις συναγωνίζονται, συνήθως, στη βάση της 

αποδοτικότητας των logistics, και τα κέρδη τους, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζονται από 

την επιτυχία της πραγματοποίησης ενός κατάλληλου συστήματος logistics. Βέβαια, 

υποστηρίζουν οι Robeson et al., ακόμα και οι επιχειρήσεις εκείνες που πωλούν 

διαφοροποιημένα (differentiated) προϊόντα όπως, αυτοκίνητα, φαρμακευτικά είδη, 

και ρουχισμό, θεωρούν εξίσου σημαντικές τις παραμέτρους της ικανοποίησης του 

πελάτη και της υποστήριξης των logistics, ειδικά σε “niche” αγορές όπου και 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην λεπτομέρεια” [9, σελ. 7-8],

‘Ή εξυπηρέτηση πελατών συνέχισε να λειτουργεί ως κυριαρχούσα δύναμη 

στη διαμόρφωση των οργανισμών logistics κατά τη δεκαετία 1980. Οι διευθυντές 

logistics ταξινομούν σε διαρκή βάση την εξυπηρέτηση των πελατών ως μια από τις 

μεγαλύτερες δυνάμεις που έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν την διεύρυνση και 

την ανάπτυξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των logistics” [10, 11,12].

“Εξυπηρέτηση πελατών είναι μια διαδικασία παροχής σημαντικών 

πλεονεκτημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο”, 

όπως αναφέρουν οι La Londe, Cooper, And Noordewier [13, σελ 5],

Εξάλλου, οι Freeman and Lombardi σε ένα άρθρο τους σχετικά με την 

εξυπηρέτηση πελατών στον ασφαλιστικό κλάδο αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι: “Οι 

υπάλληλοι που ασχολούνται, κατ’ εξοχήν, με την εξυπηρέτηση των πελατών 

(customer service representatives —CRS), είναι οι “νοσοκόμοι” (nurses or paralegals) 

του κόσμου των ασφαλειών. Διαχειρίζονται σχεδόν όλες τις υποθέσεις 

περιλαμβανομένων της τοποθέτησης, της εξυπηρέτησης και της ανανέωσης των 

λογαριασμών των πελατών, αλλά παραμένουν οι αφανείς ήρωες της βιομηχανίας”. 

Επιπλέον, σε κάποιο άλλο σημείο, αναφέρουν ότι: “Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 

η δουλεία ενός CRS έχει αποκτήσει περισσότερες προκλήσεις, έχει εμπλουτιστεί ως 

προς το περιεχόμενο και έχει γίνει περισσότερο ενδιαφέρουσα από ποτέ. Βέβαια, 

είναι και περισσότερο απαιτητική”. Τέλος, επισημαίνουν ότι: “αυτοί που ασχολούνται 

με την εξυπηρέτηση, λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των πελατών, των
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μεταφορών καν των παραγωγών, γεγονός που απαιτεί ικανότητες καλής επικοινωνίας 

(communication) και πειθούς-διαβεβαίωσης (assertiveness)” [14],

Ο Robert Conner (director of interactive marketing at UPS), σε μια 

συνέντευξή του στον Matt Hamblen, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο Computerworld, 

σχετικά με την ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης των δεμάτων, για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, εξωτερικών και εσωτερικών, απαντώντας σε 

σχετική ερώτηση λέει ότι: .. Συνειδητοποιήσαμε ότι εάν θέλουμε ο πελάτης μας να

μετακινείτε με τους ρυθμούς της αγοράς, θα πρέπει να γίνουμε και εμείς “κινητοί” 

(mobile). ... Έτσι, βελτιώσαμε τη λειτουργία του εντοπισμού των πακέτων, 

ανακαλύψαμε το κόστος αποστολής του ενός, την τοποθεσία παράδοσής του και το 

χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να φθάσει στον προορισμό του, για τη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών”. Απαντώντας, εξάλλου, σε 

ερώτηση αναφορικά με το κόστος λέει: “Αν προσπαθήσει κάποιος να εντοπίσει ένα 

δέμα χωρίς τη χρήση του συστήματος αυτόματου εντοπισμού, και καλέσει το 

νούμερο 800, αμέσως αυτό θα εμπεριέχει και το προστιθέμενο κόστος της 

απασχόλησης ενός εργαζομένου. Γνωρίζουμε ότι η απόδοση της επένδυσής μας, 

εντοπίζεται κάπου στο μέλλον και έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο ROI, το οποίο και 

παρακολουθούμε στενά για να εξακριβώσουμε πότε θα αρχίσει να αποδίδει η 

επένδυσή μας”. Κλείνοντας τη συνέντευξη ο Robert Conner μετά από παρότρυνση 

για να κάνει κάποια προτροπή στους διευθυντές άλλων επιχειρήσεων, είπε 

συγκεκριμένα: “Πολύ απλά, σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε τι ακριβώς θέλουν οι 

πελάτες σας, τι μπορείτε να τους προμηθεύσετε και ποια είναι η παρούσα πρακτική 

της επιχείρησής σας σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών” [15],

Σε ένα άρθρο του William Atkinson, ο αντιπρόεδρος μια μεγάλης 

προμηθευτικής εταιρείας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (Newark Electronics) 

διαπιστώνει ότι: “Συνειδητοποιήσαμε ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να 

βελτιώσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης, προς τους πελάτες, εξυπηρέτησης ήταν 

η μείωση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της παραγγελίας. Και ο καταλληλότερος 

τρόπος μείωσης του χρόνου αυτού, ήταν η βελτίωση της διαχείρισης των 

προμηθευτών μας”. Δημιούργησε, λοιπόν, και ανέπτυξε η επιχείρηση αυτή, την 

τεχνολογία της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (electronic data interchange — 

EDI) με τους προμηθευτές της, μέσω του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα σύμφωνα με
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τον αντιπρόεδρο ήταν: “κατακόρυφη βελτίωση της εξυπηρέτησης, με τα επίπεδα των 

αποθεμάτων να παραμένουν σταθερά” [16].

Η Andre Shih, αντιπρόεδρος της Stem Stewart & Co μιλώντας σε ένα 

συνέδριο διαπιστώνει μεταξύ άλλων, ότι: “...Δεν είναι πράγματι πλέον μυστικό... 

Είναι επιτακτική ανάγκη, η μετάδοση των στρατηγικών της επιχείρησης στους 

πελάτες της. Θα πρέπει (1) να μεταφέρονται στην αγορά οι στρατηγικές που 

σχετίζονται με τις απαιτήσεις των πελατών, και (2) να μεταφέρονται στη διοίκηση οι 

προσδοκίες των τελευταίων” [17]. Ειδικά, για την μετάδοση των στρατηγικών και 

πολιτικών σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε 

επόμενα κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής.

Ο Mike Letcher, στο άρθρο του “Focus on Customer Service Inside and Out” 

[18], επισημαίνει ότι: ‘Ή σωστή εξυπηρέτηση πελατών δεν μπορεί να επιτευχθεί με 

βιαστικές διαδικασίες ή με μια διαισθητικά καλή εκπαίδευση. Αντίθετα, είναι μια 

διαδικασία μάθησης που βασίζεται στην εμπειρία και την επιτυχία”. Μάλιστα, 

αναφέρει και κάποια απλά μαθήματα-συμβουλές, τα οποία αν και αναφέρονται άμεσα 

στην διοίκηση των κοινωνιών, ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο των επιχειρήσεων. 

“Φιλικότητα προς τον πελάτη (customer-friendliness). Γιατί θεωρείτε πρέπον, να 

εξυπηρετήσεις σωστά τους πολίτες; Διότι αυτοί ψηφίζουν και εκλέγουν. Για τη 

βέλτιστη εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, είναι απαραίτητο τα 

εσωτερικά συστήματα της επιχείρησης να είναι φιλικά προς τον πελάτη. Οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και οι οικονομικές διαδικασίες που δεν είναι οι πρέπουσες ή 

που είναι παρωχημένες ή που παράγουν γραφειοκράτες αντί για μαχητές, θα πρέπει 

να απομακρυνθούν ως περιττές”.

“Ενδυνάμωση (empowerment). Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν τη 

σημαντικότητά του ρόλου που διαδραματίζουν στην επιτυχή εξυπηρέτηση των 

πελατών. Θα πρέπει να επιδιώκουμε την ενδυνάμωση των εργαζομένων μας. Αυτό 

μπορεί να εμπεριέχεται σε μια απλή σχέση: αν δεν καταπατά κάποια νομική ρύθμιση, 

ή δεν εκθέτει σε πιθανή οικονομική απώλεια την επιχείρηση ή δεν είναι ανήθικο, τότε 

απλά “κάνε-το” (Just do-it)”.

“Πάθος για καινοτομία (Passion for innovation). Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να σκέφτονται “outside the box”. Θα πρέπει να καινοτομούμε, όχι
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απλά για να δημιουργήσουμε κάτι νέο, αλλά για την επίτευξη κάποιων 

συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων”.

“Επικοινωνία (communication). Η επικοινωνία είναι ένας κοινός παρονομαστής που 

καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Έλλειψη επικοινωνίας επιταχύνει την 

πορεία κατάπτωσης του ηθικού των εργαζομένων, καταστρεπτικών φημών, χαμηλού 

επιπέδου εξυπηρέτησης”.

“Πρόσληψη κατάλληλων ηγετών (Hiring good leaders). Οι ηγέτες είναι οι 

αρχιτέκτονες της βελτιστοποίησης. Προσέλαβε σωστούς ηγέτες και άφησέ τους να 

κάνουν τη δουλειά τους. Οι ηγέτες είναι εκείνοι που παρέχουν το όραμα για να 

κινηθεί η επιχείρηση προς τα εμπρός και για συνεχή και αδιάκοπη πρόκληση του 

κατεστημένου ”.

“Συναισθηματική κατανόηση (empathy). Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του πελάτη. 

Ένα βασικό μέρος πριν την κατάστρωση της στρατηγικής θα πρέπει να αναφέρεται 

στο “τι θέλουν οι πελάτες” [18],

Στο βιβλίο τους “In Search of Excellence” [19], οι Peters & Waterman, 

συμπεραίνουν ότι οι βέλτιστες των επιχειρήσεων δεν είναι καλές μόνο σε παράγοντες 

όπως εξυπηρέτηση, ποιότητα, αξιοπιστία και εύρεση αγορών “niche”, αλλά και στο 

να αφουγκράζονται τους πελάτες τους. Βάσει αυτού, γίνεται και ιδιαίτερη μνεία σε 

επόμενο κεφάλαιο, σχετικά με τη σημασία της διεξαγωγής έρευνας των απαιτήσεων 

και των προσδοκιών των πελατών.

“Η ικανοποίηση του πελάτη είναι ένας άπιαστος-απατηλός στόχος, με 

κολοσσιαία, όμως, οφέλη στην αγορά”, αναφέρει η Carol Smith [20], Προσθέτοντας 

ότι: “πολλοί εξισώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών με τις επισκευές που 

προβλέπονται στην εγγύηση ενός προϊόντος, αλλά η έννοια της εξυπηρέτησης 

πελατών εμπεριέχει όλα τα στοιχεία και τις διαδικασίες μεταξύ ενός πελάτη και της 

επιχείρησης. Αυτός ο νέος ορισμός έχει οδηγήσει στην αναζήτηση της “ηγεσίας 

εξυπηρέτησης” (service leadership) από τους ιδιοκτήτες και τους μάνατζερ. Η ηγεσία 

αυτή ξεκινά με μια πελατο-κεντρική φιλοσοφία και συνεχίζει με σωστές προσλήψεις, 

με εξυπηρέτηση των εσωτερικών πελατών, με κατάλληλα οργανωμένες διαδικασίες 

και αναφορές καθώς και έλεγχο του σχετικού κόστους”.

Ο Richard Case στο άρθρο του “Cradle-to-grave product monitoring takes 

customer service to new levels”, σχετικά με την εξυπηρέτηση που θα πρέπει να
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παρέχουν επιχειρήσεις που κατασκευάζουν και εμπορεύονται μηχανήματα, 

επισημαίνει τα εξής: ‘Ήαρότι οι περισσότερες επιχειρήσεις παρέχουν τη βασική 

εξυπηρέτηση-υποστήριξη για τα προϊόντα τους, αυτό συνήθως δεν είναι αρκετό για 

να αντισταθμίσει την απαιτητική υποστήριξη που χρειάζονται τα μηχανήματα. ...Το 

μέλλον της εξυπηρέτησης πελατών απαιτεί υποστήριξη σε όλα τα στάδια ήτοι του 

σχεδιασμού, της κατασκευής και του εφοδιασμού. Η εξυπηρέτηση θα πρέπει να 

παρακολουθεί στενά τις ξεχωριστές απαιτήσεις κάθε πελάτη στο χώρο και κατά τη 

διάρκεια της παραγωγής”. Εξάλλου, διαπιστώνει το ότι: ‘Ή πληροφορία είναι εκείνο 

το στοιχείο κλειδί που συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην εξυπηρέτηση των 

πελατών” [21].

Η σημασία της εξυπηρέτησης πελατών φαίνεται ανάγλυφα και στην ακόλουθη 

σχηματική παράσταση των στοιχείων της στρατηγικής logistics.
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Στρατηγική 
Δικτύου

Λ_____________
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Σχηματική Παράσταση 2.2.1.: Βασικά συστατικά της στρατηγικής Logistics
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Στην παρούσα διπλωματική δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο των logistics 

στην υποστήριξη της εξυπηρέτησης των πελατών, ο οποίος είναι να εξασφαλίζεται 

ότι το σωστό εξάρτημα, τα σωστά εργαλεία και η σωστή πληροφορία θα “φθάσουν” 

στην ώρα τους. Πράττοντας τοιουτοτρόπως, μια επιχείρηση θα έχει τους πελάτες της 

ικανοποιημένους, παρέχοντάς τους επομένως, κίνητρα για να παραμείνουν πιστοί στις 

αγοραστικές τους πρακτικές στους κόλπους της επιχειρήσεις αυτής [22, σελ. 60],
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Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

“Διαχείριση ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Αλυσίδας - Δεν Πρόκειται για Αλυσίδα, 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΟΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ”, ΕΙΝΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΣ”

Υπάρχουν τρία προβλήματα με την αντίληψη της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Δυστυχώς, τα τρία προβλήματα είναι οι λέξεις “εφοδιαστική=8ΐιρρ1γ”, 

“αλυσίδα = chain” και “5u^eipicni=management”.

Η λέξη “εφοδιαστική=8ΐιρρ1γ” είναι εσφαλμένη επειδή αντιπροσωπεύει μια 

πεπαλαιωμένη νοοτροπία “ώθησης”. Η φιλοσοφία πάνω από την ώθηση λέει “Αν το 

“κτίσω”, θα έρθουν “παραγγελίες”. Στη σημερινή, ιδιαίτερα ανταγωνιστική, 

εκσυγχρονισμένη αγορά, η φιλοσοφία αυτή θα καταλήξει σε υψηλά επίπεδα 

αποθέματος, υψηλό λειτουργικό κόστος και κακή εξυπηρέτηση πελατών. Κατά 

συνέπεια, η λέξη “εφοδιαστική” είναι εσφαλμένη και αντ’ αυτής θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται η λέξη “ζήτηση”. Η “ζήτηση” σημαίνει “τράβηγμα=ριι11” και 

αντικατοπτρίζει μια φιλοσοφία όπου “Ο πελάτης μου λέει τι θέλει και γρήγορα εγώ το 

παρέχω”. Η φιλοσοφία αυτή ενθαρρύνει χαμηλά αποθέματα και χαμηλό κόστος, ενώ 

συνεπάγεται την εξυπηρέτηση των πελατών.

Η λέξη “αλυσίδα = chain” είναι εσφαλμένη επειδή σημαίνει μεμονωμένους, 

διακριτικούς συνδέσμους που θεωρούνται μονάδες μόνοι τους. Θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από τη λέξη “ροή” ώστε να σημαίνει συνεχή κίνηση, όπως ένας 

αγωγός και μάλιστα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η διεργασία σκέψης του τύπου 

“αλυσίδα” συχνά καταλήγει σε βελτιστοποίηση του συνδέσμου, ενώ η διεργασία 

σκέψης του τύπου “ροή” έχει μια προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω και 

αντίστροφα, πλήρως ολοκληρωμένη, ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος σκοπός που δεν 

είναι άλλος από την ικανοποίη ση-εξυπη ρέτη ση των πελατών.

Η λέξη “διαχείpιση=management” είναι εσφαλμένη επειδή υπονοεί ένα 

στατικό περιβάλλον ελέγχου και μέτρησης. Με τη διάδοση του SKU (Stock Keeping
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Unit) και της απόδοσης πελατών, της “αποκρισιμότητας” πελατών και της απαίτησης 

μείωσης αποθεμάτων, ο στατικός έλεγχος και οι μετρήσεις δεν είναι αναγκαία. Αντί 

αυτών, είναι αναγκαία η “ηγεσία” ώστε να ελεγχθεί η ενέργεια αλλαγής, να 

επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση και να επιτευχθεί η σταθερά υψηλή απόδοση.

Η ηγεσία της ροής των απαιτήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω από μιας 

συνεχώς βελτιωμένης προσέγγισης που είναι προσανατολισμένη στον πελάτη, μιας 

ολοκληρωμένης αντίληψης των logistics όπου τραβούμε προϊόντα από τον αγωγό, 

ενώ ελέγχουμε την ενέργεια αλλαγής επιδιώκοντας την σταθερά υψηλή απόδοση. Η 

επιδίωξή, από την πλευρά των επιχειρήσεων, της ηγεσίας ροής των απαιτήσεων μέσω 

των ολοκληρωμένων logistics θα οδηγήσει σε μεγάλη επιτυχία [23]..
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I

ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ

Μια σωστή επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει υψηλά επίπεδα υπηρεσιών logistics 

στους πελάτες της. Η βαθιά γνώση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των 

πελατών, καθώς και η κατανόηση του κατά πόσο βελτιώνεται η απόδοση της 

επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες logistics, 

είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη άριστου επιπέδου εξυπηρέτησης στους 

πελάτες [1], Καθώς τα επίπεδα του εγχώριου και του διεθνούς ανταγωνισμού αλλά 

και της αναζήτησης πελατών αυξάνουν, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τα logistics ως ένα “όπλο-εργαλείο” για να δημιουργήσουν ένα 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά [2, σελ. 76],

Ο απώτερος σκοπός κάθε συστήματος logistics είναι η ικανοποίηση των 

πελατών. Αυτό αποτελεί μια απλή ιδέα, η οποία όμως πολλές φορές δεν γίνεται 

άμεσα αντιληπτή, ιδίως από κάποιους εργαζόμενους π.χ. στον προγραμματισμό 

παραγωγής ή στον έλεγχο αποθεμάτων, οι οποίοι φαινομενικά έχουν μια απόσταση 

από την αγορά. Είναι όμως γεγονός, ότι κάθε εργαζόμενος στην επιχείρηση έχει το 

“μερίδιό του” στην εξυπηρέτηση των πελατών. Μάλιστα, πολλές επιτυχημένες
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επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εξετάζουν και τα στάνταρτ ικανοποίησης των 

“εσωτερικών πελατών τους” με σκοπό κάθε ένας εργαζόμενος να κατανοήσει ότι 

εξυπηρετεί κάποιον, έστω και αν αυτός βρίσκεται εντός της επιχειρήσεως. Ο 

αντικειμενικός σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια “αλυσίδα” με τους πελάτες η οποία 

θα συνδέει τους ανθρώπους όλων των επιπέδων της επιχείρησης άμεσα ή έμμεσα με 

την αγορά [3],

3.2. LOGISTICS ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η σημασία του προσανατολισμού του μάρκετινγκ όσον αφορά στην επιτυχή πορεία 

μιας επιχείρησης έχει αναπτυχθεί εκτενώς στην σχετική βιβλιογραφία. Ο τρόπος 

δηλαδή, με τον οποίο η διοίκηση κατανέμει τους πόρους της σε κάθε ένα από τα 

στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ -προϊόν, τιμή, προώθηση, και διανομή- καθορίζει 

σε μεγάλο βαθμό το μερίδιο αγοράς αλλά και την κερδοφορία της επιχείρησης. Η 

διοίκηση δύναται να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης είτε 

τοποθετώντας μεγαλύτερους χρηματικούς πόρους στο μίγμα μάρκετινγκ, είτε 

ανακατανέμοντας τους πόρους αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα μεταξύ των 

στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ, είτε κάνοντας κάποιες αλλαγές σε ένα στοιχείο 

του μίγματος μάρκετινγκ έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η 

αποδοτικότητα. Στο σχήμα 3.3.1., που παρατίθεται στην επόμενη σελίδα φαίνονται 

περιληπτικά οι παράγοντες που καλείται να εξισορροπεί η διοίκηση της εκάστοτε 

επιχείρησης.

Στόχος της εξισορρόπησης αυτής είναι ο ορθότερος καταμερισμός των πόρων, 

ανθρωπίνων και μη, στα τέσσερα στοιχεία του μίγματος ΜΚΤ, ώστε η επιχείρηση να 

οδηγηθεί στα μέγιστα δυνατά οφέλη μακροπρόθεσμα [2, σελ. 76-78],

3.3. Η ΔίΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ LOGISTICS

Το στοιχείο του μίγματος ΜΚΤ, διανομή, αντιπροσωπεύει την δαπάνη του 

παρασκευαστή για την εξυπηρέτηση πελατών, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως το 

προϊόν του συστήματος logistics. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι η διεπιφάνεια του 

τμήματος logistics με το αντίστοιχο του ΜΚΤ. Παρότι, η εξυπηρέτηση πελατών είναι 

το εξαγόμενο του συστήματος logistics, η ικανοποίηση των πελατών έρχεται ως
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συνέπεια της συνολικά καλής απόδοσης της επιχείρησης και στα τέσσερα στοιχεία 

του μίγματος ΜΚΤ [2, σελ. 79],
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Σκοπός Μάρκετινγκ
Κατανομή των πόρων στο μίγμα μάρκετινγκ για μεγιστοποίηση της μακροχρόνιας κερδοφορίας της επιχείρησης 

Σκοπός Logistics
Ελαχιστοποίηση συνολικού κόστους, δοθέντος του στόχου εξυπηρέτησης των πελατών, όπου:
Συνολικό κόστος = Κόστος μεταφοράς + κόστος αποθήκευσης + κόστος επεξεργασίας της παραγγελίας και της 
πληροφόρησης + κόστος ποσότητας παρτίδας + κόστος μετακίνησης αποθεμάτων

Σχηματική Παράσταση 3.3.1.: Απαιτσύμενες εξισορροπήσεις κόστους
σε ένα σύστημα Logistics
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Για πολλές επιχειρήσεις η εξυπηρέτηση πελατών θεωρείται ως η πλέον 

ενδεδειγμένη μέθοδος απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος [4], Η επιχείρηση 

δύναται να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά και να βελτιώσει την κερδοφορία της 

σημαντικά τοποθετώντας περισσότερους χρηματικούς πόρους από τους ανταγωνιστές 

της στην εξυπηρέτηση πελατών/logistics. Πράγματι, με τη συστηματική 

αναπροσαρμογή του πακέτου εξυπηρέτησης πελατών, δύναται να βελτιώσει την 

εξυπηρέτηση μειώνοντας παράλληλα και το συνολικό κόστος των logistics. [2, σελ. 

79]

Παρόλα ταύτα όμως, και ενώ στη σχετική βιβλιογραφία περιγράφεται το 

ΜΚΤ ως η διοίκηση και των “4 P’s” -ήτοι product, price, promotion and place-, εν 

τούτοις στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη έμφαση δινόταν ανέκαθεν, στα πρώτα 

τρία στοιχεία. To “place”, το οποίο μπορεί να περιγράφει αναλυτικότερα και ως “το 

σωστό προϊόν, στο σωστό χώρο, την κατάλληλη στιγμή”, σπάνια θεωρείτο μέρος του 

κυρίως ΜΚΤ. Υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις ότι η πρακτική αυτή μεταβάλλεται με 

γοργούς ρυθμούς, καθώς η “δύναμη” της εξυπηρέτησης πελατών ως δυνητικό μέσο 

διαφοροποίησης, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Σε όλο και περισσότερες 

αγορές η “δύναμη” της μάρκας (power of brand) περιορίζεται και οι καταναλωτές 

παρουσιάζονται πρόθυμοι να αγοράσουν υποκατάστατα προϊόντα. Ακόμα και οι 

τεχνολογικές διαφορές των προϊόντων έχουν ελαχιστοποιηθεί σε βαθμό που 

καθίσταται πλέον ιδιαίτερα δύσκολο να διατηρήσει κάποια επιχείρηση ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από το προϊόν αυτό καθαυτό. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η παρεχόμενη “εξυπηρέτηση πελατών” δύναται να προσφέρει τη 

ζητούμενη ειδοποιό διαφοροποίηση μεταξύ της προσφοράς της επιχείρησης και της 

αντίστοιχης των ανταγωνιστών της.

Δύο είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι, συνεισέφεραν περισσότερο από 

οτιδήποτε άλλο στην όλο και αυξανόμενη στάθμη σημαντικότητας της εξυπηρέτησης 

πελατών ως ένα βασικό ανταγωνιστικό “εργαλείο” των επιχειρήσεων.

Ο πρώτος, είναι η συνεχής αύξηση των απαιτήσεων των πελατών [5, σελ.37, 

38], Είναι γεγονός ότι, μια καινούργια αγορά αναδύεται σε πολλές δυτικές 

οικονομίες. Η πιο σημαντική αλλαγή που χαρακτηρίζει την αγορά αυτή και φυσικά 

επηρέασε τις επιχειρήσεις οι οποίες ανταγωνίζονται σε αυτή, υπήρξε η μετατροπή της 

από αναπτυσσόμενη σε ώριμη. Μια ώριμη αγορά παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα
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χαρακτηριστικά τα οποία και την διαχωρίζουν από μια αντίστοιχη αναπτυσσόμενη. 

Τα κυριότερα μεταξύ των χαρακτηριστικών μιας ώριμης αγοράς είναι:

• Περισσότερο έμπειροι και απαιτητικοί πελάτες

• Ελάττωση της οικονομικής αποδοτικότητας της διαφήμισης

• Αντιληπτική εξίσωση των λειτουργιών ανταγωνιστικών προϊόντων

• Ανταγωνισμός τιμών

Πρόκειται εξάλλου, για μια αγορά στην οποία το περιβάλλον ανταγωνισμού είναι πιο 

ευμετάβλητο και λιγότερο προβλέψιμο από ότι ήταν 30 χρόνια πριν [6, σελ. 1-3]. 

Επιπρόσθετα, και στην αγορά βιομηχανικών προϊόντων έχει παρατηρηθεί ότι οι 

αγοραστές προσδοκούν υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης από τους πωλητές, ιδίως 

καθώς όλο και περισσότερες βιομηχανικές μονάδες χρησιμοποιούν “just-in-time” 

παραγωγικά συστήματα.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η αργή αλλά μη αναστρέψιμη μετάβαση προς τις 

“commodity” τύπου αγορές. Με αυτό εννοείται ότι συνεχώς η αξία της μάρκας 

μειώνεται καθώς μέσω των αναπτυσσόμενων τεχνολογιών τα ανταγωνιστικά 

προϊόντα συγκλίνουν, κάνοντας τοιουτοτρόπως τις διαφορές μεταξύ των προϊόντων 

πολύ δύσκολα αντιληπτές -ιδίως στο μέσο αγοραστή.

Ερχόμενος λοιπόν, αντιμέτωπος με μια τέτοιου είδους κατάσταση ο πελάτης 

μπορεί να επηρεαστεί από την τιμή ή από την εικόνα που έχει σχηματίσει για το 

προϊόν, αλλά ξεπερνώντας αυτές τις πλευρές αγοράς, μπορεί σαφώς να επηρεαστεί 

από την διαθεσιμότητα του προϊόντος -ή απλούστερα, από το “εάν είναι το προϊόν σε 

στοκ, εάν μπορεί να το έχεϊ τώρα”. Εφόσον λοιπόν, η διαθεσιμότητα είναι ένα 

στοιχείο της εξυπηρέτησης πελατών, μπορεί κατ’ ουσίαν να υποστηριχθεί ότι η αξία 

της εξυπηρέτησης πελατών είναι κεφαλαιώδης σε μια τέτοια κατάσταση. Μάλιστα, 

δεν είναι μόνο οι καταναλωτικές αγορές εκείνες στις οποίες η δυναμική της 

εξυπηρέτησης πελατών αντιμετωπίζεται ως ένας σημαντικός παράγοντας αγοράς, 

καθώς υπάρχουν στοιχεία ύπαρξης του φαινομένου αυτού και στις βιομηχανικές 

αγορές.

Είναι γεγονός ότι τόσο τα προϊόντα όσο και οι υπηρεσίες εξαρτούν την 

επιτυχή πορεία τους στην ικανότητα του εκάστοτε προμηθευτή να εμπλουτίσει την 

εικόνα τους μέσω της “προστιθέμενης αξίας” της εξυπηρέτησης πελατών [5 σελ. 38, 

39], Μάλιστα, όταν αξιολογεί εναλλακτικές στρατηγικές εξυπηρέτησης πελατών, η
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διοίκηση θα πρέπει να στοχεύει στην μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης 

κερδοφορίας της επιχείρησης [2, σελ. 79],

Αυξήσεις δαπανών για τα διάφορα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ 

απαιτούν αύξηση πωλήσεων μόνο και μόνο για να καλυφθούν τα επιπλέον έξοδα. 

Πολλές επιχειρήσεις έχουν περιορισμένους χρηματικούς πόρους και γιαυτό θα πρέπει 

να τους κατανείμουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά 

και να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους. Μεταφέροντας χρηματικούς πόρους 

που αφορούν το μάρκετινγκ, στην εξυπηρέτηση πελατών από άλλες περιοχές της 

επιχείρησης στις οποίες οι πόροι αυτοί δεν προσφέρουν τις αναμενόμενες πωλήσεις, 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους αλλά και την βελτίωση της 

παρεχομένης εξυπηρέτησης πελατών. Το πλεονέκτημα αυτής της πρότασης είναι ότι 

το περιθώριο συνεισφοράς της αύξησης των πωλήσεων φαίνεται κατευθείαν στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της επιχείρησης. Το αντίκτυπο στα καθαρά 

κέρδη είναι σημαντικότατο, διότι οι μειώσεις στα άλλα στοιχεία του μίγματος 

μάρκετινγκ εξισορροπούν το αυξημένο κόστος της εξυπηρέτησης πελατών, και έτσι 

δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσουμε το επιπλέον κόστος εξυπηρέτησης από την 

επιπλέον περιθώριο συνεισφοράς. Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισημάνουμε το 

γεγονός ότι, οι βελτιώσεις στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι τόσο 

εύκολο να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές, όσο κάποιες αλλαγές στα υπόλοιπα 

συστατικά του μίγματος μάρκετινγκ ήτοι στο προϊόν, την τιμολόγηση και την 

προώθηση/διαφήμιση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η αναγκαία εξισορρόπηση κόστους για να 

εφαρμοστεί επιτυχώς η αρχή της διαχείρισης ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

logistics. Η συνολική ανάλυση κόστους αποτελεί το “κλειδί” για την διαχείριση της 

λειτουργίας των logistics. Η διοίκηση θα πρέπει να βρει τρόπους μείωσης του 

συνολικού κόστους των logistics παρά του κόστους κάθε δραστηριότητας ξεχωριστά. 

Προσπάθειες μείωσης του κόστους μεμονωμένων δραστηριοτήτων μπορεί να μην 

έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα οδηγώντας τελικά σε αυξημένο συνολικό κόστος. 

[2, σελ. 79]
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35ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ -
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

I

Εξυπηρέτηση Πελατών - Αναλυτική Μελετη

4.1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

4.1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Καθώς το πεδίο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων μεταβάλλεται διαρκώς, εισάγοντας 

νέες πολυπλοκότητες και ανησυχίες για τη διοίκηση γενικά, είναι ευρέως αποδεκτό 

ότι η επίδραση των αλλαγών αυτών στο χώρο των logistics είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές. Πράγματι, από τα ποικίλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

σήμερα, εκείνα που προκαλούν το μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον ανήκουν κυρίως στην 

περιοχή των logistics.

Προσπαθώντας να επισημάνουμε τα πιο σημαντικά, από την πλευρά των 

επιχειρήσεων, καταλήγουμε στα εξής:

□ “έκρηξη” του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών (customer service explosion),

□ συμπίεση χρόνου (time compression),

□ παγκοσμιοποίηση του βιομηχανικού κλάδου (globalization of industry),

□ οργανωσιακή ολοκλήρωση (organizational integration) [1, σελ. 23],
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4.1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Η κλασσική οργανωτική δομή μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού βασίζεται σε 

αυστηρώς διαιρεμένα λειτουργικά τμήματα και ιεραρχίες. Σε αυτές τις συμβατικές 

οργανωτικές δομές, οι διευθυντές προμηθειών διαχειρίζονται τις προμήθειες και τα 

υλικά, ενώ οι διευθυντές παραγωγής διευθύνουν την παραγωγή και οι διευθυντές 

μάρκετινγκ το τμήμα μάρκετινγκ. Όμως αυτές οι λειτουργίες είναι συνιστώσες ενός 

συστήματος το οποίο χρειάζεται ευρύτερο σχεδίασμά ή καθοδήγηση για να 

λειτουργήσει αποδοτικά.

Για να κερδίσει μια καλή θέση στον “στίβο” του ανταγωνισμού έχοντας ένα 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η επιχείρηση του αύριο θα έρθει 

αντιμέτωπη με την ανάγκη απαλλαγής των απαρχαιωμένων τίτλων όπως αυτοί 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Αντίθετα, εκείνο που θα χρειάζεται θα είναι στελέχη, τα 

οποία θα προσανατολίζονται στην επίτευξη της επιτυχίας στην αγορά, επιτυχία η 

οποία θα βασίζεται στη ορθολογική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και των 

διαδικασιών που συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Από τα στελέχη αυτά 

θα απαιτείται να ενοποιήσουν/ολοκληρώσουν τις λειτουργίες προμηθειών, 

παραγωγής και διακίνησης. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στην 

αγορά (market-oriented) με εστίαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, στοιχείο που θα 

αποτελεί την πρωταρχική πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος [1, σελ. 27, 28],

4.1.3. Παγκοσμιοποίηση του Βιομηχανικού Κλάδου

Ένα δεύτερο στρατηγικής σημασίας ζήτημα που προκαλεί ενδιαφέρον στο χώρο των 

logistics είναι η τάση των επιχειρήσεων προς παγκοσμιοποίηση.

Μια παγκόσμια (global) επιχείρηση είναι κάτι περισσότερο από μια 

πολυεθνική. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα υλικά και τα συστατικά προέρχονται από 

διάφορες πηγές ανά τον πλανήτη, παρασκευάζονται οπουδήποτε και αν βρίσκονται οι 

παρασκευαστικές μονάδες, και πωλούνται σε πολλές διαφορετικές χώρες της 

υφηλίου, με κάποιες ίσως, κατά τόπους τροποποιήσεις και προσαρμογές. Οι εθνικές 

επιχειρήσεις θα περιορίσουν τον ρόλο τους σε αυτή ακριβώς την κάλυψη 

συγκεκριμένων και μοναδικών τοπικών απαιτήσεων.

Για μια παγκοσμίου τύπου επιχείρηση η διαχείριση της διαδικασίας των 

logistics αποτελεί μείζον θέμα. Η διαφορά μεταξύ κερδών και απωλειών για κάθε
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προϊόν ξεχωριστά επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στο κατά πόσο έχει βελτιστοποιηθεί η 

διαδικασία μεταφοράς στον τελικό χρήστη, γιατί ακριβώς το κόστος που λαμβάνει 

χώρα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Μια τέτοια επιχείρηση επιζητά να αποκτήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εντοπίζοντας κατ’ αρχήν παγκοσμίου τύπου αγορές για 

τα προϊόντα της και αναπτύσσοντας εν συνεχεία κατάλληλες στρατηγικές παραγωγής 

και logistics για να υποστηρίξει την στρατηγική μάρκετινγκ. Τοιουτοτρόπως, μια 

παγκόσμια επιχείρηση έχει διασκορπισμένες λειτουργίες συναρμολόγησης σε 

υπερπόντιες αγορές “κλειδιά” και χρησιμοποιεί ένα παγκόσμιο σύστημα καναλιών 

διανομής/logistics για να προμηθεύει με εξαρτήματα τα διάφορα κατά τόπους 

εργοστάσια και τις μετα-αγορές. Μάλιστα, όπου κρίνεται απαραίτητο χρησιμοποιεί 

άλλες επιχειρήσεις (3rd party Logistics Providers) για να φέρει εις πέρας την διανομή, 

αλλά ακόμα και το τελείωμα των προϊόντων [1, σελ. 26], Έτσι, οι εγχώριες αγορές 

δύναται να εξυπηρετηθούν από μια τυποποιημένη παραγωγική διαδικασία. Βέβαια, η 

ανάθεση των υπηρεσιών logistics σε τρίτους (outsourcing) πρέπει να αντιμετωπίζεται 

σαν στρατηγική απόφαση, αφού απαιτεί επενδύσεις για τη σωστή παρακολούθηση 

και διαχείριση της δραστηριότητα αυτής. Κι αυτό διότι το outsourcing δεν είναι απλά 

η μετακύλυση της ευθύνης των Logistics σε τρίτους, αλλά η συνεργασία με ειδικούς 

του τομέα για την αριστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο πάντα την 

άριστη εξυπηρέτηση των πελατών με το βέλτιστο δυνατό κόστος [2 Σελ. 19-21],

Η πρόκληση λοιπόν για μια παγκόσμια επιχείρηση είναι πως θα πετύχει την 

απόκτηση πλεονεκτήματος μέσω της μείωσης του συνολικού κόστους από την 

εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις εκάστοτε 

διαφορετικές τοπικές απαιτήσεις ζήτησης. Η Whirlpool, για παράδειγμα, 

ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση αναζητώντας αρχικά την τυποποίηση σε μέρη, 

εξαρτήματα και modules και κατόπιν, μέσα από ευέλικτα συστήματα παραγωγής και 

logistics, προσφέροντας τα συγκεκριμένα προϊόντα που έχουν ζήτηση στην εκάστοτε 

αγορά [1, σελ. 27],

4.1.4. ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Ένα από τα περισσότερο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά των τελευταίων ετών είναι 

ότι ο χρόνος αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για την διοίκηση μιας επιχειρήσεως. 

Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή ο κύκλος ζωής των προϊόντων έχει μειωθεί, οι
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βιομηχανικοί πελάτες και διανομείς απαιτούν “just-in-time” παραδόσεις, και οι 

τελικοί καταναλωτές φαίνονται πιο πρόθυμοι από κάθε άλλη περίοδο να αγοράσουν 

ένα υποκατάστατο προϊόν εάν η αρχική τους επιλογή δεν είναι εκείνη τη χρονική 

στιγμή, της αγοράς, διαθέσιμη.

Ήδη, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων έχουν προβεί σε αρκετές πρωτοβουλίες 

προς την κατεύθυνση της μείωσης του χρόνου. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα στο οποίο 

τον τελευταίο καιρό δίνεται η προσοχή που του αναλογεί. Το ζήτημα αυτό είναι οι 

εκτεταμένοι χρόνοι υλοποίησης ενός προγράμματος logistics (extended logistics lead- 

times).

Η αρχή του χρόνου υλοποίησης ενός προγράμματος logistics είναι απλή: 

‘Ήόσος χρόνος απαιτείται για να μετατραπεί μια παραγγελία σε χρηματικούς 

πόρους;” Παρότη οι επιχειρήσεις έχουν από καιρό επισημάνει τον αντίκτυπο των 

μειωμένων κύκλων παραγγελιών στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, εν τούτοις 

αυτό αποτελεί ένα μόνο μέρος της συνολικής διεργασίας δια της οποίας ανθρώπινοι 

πόροι και χρηματικές πηγές δεσμεύονται στην διεκπεραίωση μιας παραγγελίας.

Από τη στιγμή κατά την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις για την προέλευση 

και την προμήθεια των υλικών και των συστατικών, μέχρι και τη διαδικασία 

παραγωγής των προϊόντων σε μονάδα του συστήματος και την τελική διανομή αλλά 

και την υποστήριξη μετά την πώληση, μεσολαβούν χιλιάδες πολύπλοκες 

δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να οργανωθούν ώστε οι πελάτες να έλκονται αλλά 

και να διατηρούνται στους κόλπους της επιχείρησης. Αυτός είναι ο πραγματικός 

σκοπός της διαχείρισης του χρόνου υλοποίησης ενός προγράμματος logistics.

Μια από τις κύριες λειτουργίες των logistics είναι η πρόνοια της 

“διαθεσιμότητας”. Παρά ταύτα, στην πράξη, εκείνο το στοιχείο που αποτελεί 

πρόβλημα είναι ότι απουσιάζει η ολοκλήρωση του σχεδιασμού μάρκετινγκ και 

παραγωγής, η οποία είναι απαραίτητη για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του 

ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα προβλήματα προκαλούνται από τον περιορισμένο 

συντονισμό των αποφάσεων προμηθειών με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις 

της αγοράς, καθώς και από την περιορισμένη δυνατότητα εκτίμησης της επίδρασης 

που έχουν τόσο οι προμήθειες όσο και η παραγωγή στην τελική ζήτηση, εξαιτίας των 

ιδιαίτερα εκτεταμένων διαδικασιών μεταφοράς κατά τις προμήθειες και τις διανομές.

Για να αντιμετωπίσει λοιπόν αυτά τα προβλήματα και για να αποκτήσει η 

επιχείρηση ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξασφαλίζοντας έγκαιρη
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απόκριση στην ευμετάβλητη ζήτηση της αγοράς, θα πρέπει να υιοθετήσει μια ριζικά 

διαφορετική προσέγγιση για την διαχείριση του χρόνου υλοποίησης ενός 

προγράμματος logistics [1, σελ. 25, 26],

4.1.5. “Εκρηξη” του Επίπεδου Εξυπηρέτησης Πελατών

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι στην εποχή μας οι πελάτες είναι περισσότερο 

απαιτητικός όχι μόνο ως προς την ποιότητα του προϊόντος, αλλά και ως προς την 

παρεχόμενη εξυπηρέτηση.

Καθώς όλο και πιο πολλές αγορές μετατρέπονται σε αγορές “ευκολίας” 

(commodity markets), στις οποίες ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται μόνο μικρές 

τεχνικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων ανταγωνιστικών προσφορών, παρουσιάζεται 

έντονα η ανάγκη δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της 

“προστιθέμενης αξίας”. Διαρκώς και περισσότερο πρώτιστη πηγή αυτής της 

προστιθέμενης αξίας της συνολικής προσφοράς (δηλ. το προϊόν καθαυτό συν το 

πακέτο εξυπηρέτησης) μιας επιχείρησης, προέρχεται από την εξυπηρέτηση πελατών.

Εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει αναγνώριση για την άριστη 

εξυπηρέτηση που προσφέρουν, και έτσι καθίστανται ικανές να έχουν ένα διαφορικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι εκείνες οι επιχειρήσεις στις οποίες 

η διαχείριση των logistics είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Η επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω της εξυπηρέτησης προέρχεται όχι τόσο από τα διάφορα 

συνθήματα (slogans) ή από ακριβά, επονομαζόμενα προγράμματα “φροντίδας 

πελατών”, αλλά κυρίως από τον συνδυασμό μια προσεκτικά σχεδιασμένης 

στρατηγικής εξυπηρέτησης, την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων διανομής και τη 

δέσμευση όλων των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης, από τον γενικό διευθυντή 

έως τον τελευταίο εργαζόμενο.

Η επίτευξη της αριστοποίησης της εξυπηρέτησης με αυτή την ευρεία έννοια 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας προσεκτικά ολοκληρωμένης στρατηγικής 

logistics. Στην πραγματικότητα, η ικανότητα να γίνει κάποια επιχείρηση προμηθευτής 

παγκοσμίου αναγνώρισης εξαρτάται τόσο στην αποτελεσματικότητα των 

λειτουργικών της συστημάτων, όσο και στην παρουσίαση του προϊόντος, τη 

δημιουργία της “εικόνας” του και στην επίδραση της αντίληψης των καταναλωτών. 

Με άλλα λόγια, η επιτυχία επιχειρήσεων που συχνά αναφέρονται ως παραδείγματα
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παροχής άριστης εξυπηρέτησης, δεν οφείλεται τόσο στην επιλογή του διαφημιστικού 

γραφείου, αλλά κυρίως στην αναγνώριση ότι η διαχείριση των logistics της 

εξυπηρέτησης μέσω της διανομής αποτελεί κρίσιμη και αποφασιστική πηγή του 

διαφορικού πλεονεκτήματος σε μια αδιάκοπη βάση [1, σελ. 24],

4.2. Τι ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εξυπηρέτηση πελατών είναι μια ευρεία έννοια, που δύσκολα ορίζεται σε μια 

πρόταση. Εμπεριέχει όλα τα σημεία επαφής ανάμεσα στον προμηθευτή και τον 

αγοραστή και περιλαμβάνει απτά και μη στοιχεία. Κάνοντας μια προσπάθεια ορισμού 

της έννοιας “εξυπηρέτηση πελατών” μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα [3, σελ. 

36].

“Πολλές επιχειρήσεις διαφοροποιούν τις προσφορές προϊόντων τους 

παρέχοντας “υποστηριχτικές” υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες αναφέρονται συχνά ως 

“εξυπηρέτηση πελατών” και περιλαμβάνουν όλες τις ανθρώπινες ή μηχανικές 

προσπάθειες ή δραστηριότητες που παρέχει μια επιχείρηση και οι οποίες προσθέτουν 

αξία στο προϊόν”, υποστηρίζουν οι Levy et al. [4, σελ. 495],

Ο κ. Τσιότρας αναφέρει ότι: ‘Ή έννοια ‘εξυπηρέτηση πελατών’, μπορεί να 

οριστεί ως η αλυσίδα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που στοχεύουν στην 

πώληση με ταυτόχρονη ικανοποίηση του πελάτη, που ξεκινούν από τη λήψη της 

παραγγελίας, τη διανομή του προϊόντος και συνεχίζουν με την υποστήριξη μετά την 

πώληση” [13, σελ. 335],

Ο ρόλος της εξυπηρέτησης πελατών είναι να παρέχει “ωφέλεια χρόνου και 

τόπου” (time and place utility) κατά την μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα 

στον αγοραστή και τον πωλητή. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία αξία στο προϊόν ή 

την υπηρεσία παρά μόνο όταν βρεθεί στην κατοχή του πελάτη ή του καταναλωτή [1, 

σελ. 39],

Ένας τρίτος ορισμός δίνεται από τους Johnson and al., σύμφωνα με τον οποίο 

εξυπηρέτηση πελατών είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εκτελούνται για να 

συμπληρωθούν οι παραγγελίες και να διατηρήσουν τον πελάτη ευχαριστημένο, ή να 

του δημιουργήσουν την αντίληψη μιας επιχείρησης με την οποία είναι εύκολο να 

συνεργαστεί. Θεωρείται ένα έξοχο εργαλείο ανταγωνισμού συγκεντρώνοντας 

σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού που επικεντρώνεται στην
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τιμολόγηση των προϊόντων, διότι ακριβώς επειδή χρειάζεται μεγάλο χρονικό 

διάστημα για να αναπτυχθεί, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιγράφει από 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις [6, σελ. 108-109],

Οι Pride and Ferrel υποστηρίζουν το εξής: ‘Όλες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν 

να ικανοποιούν τις ανάγκες και τα “θέλω” των πελατών μέσω ενός σετ 

δραστηριοτήτων γνωστών, συγκεντρωτικά, ως εξυπηρέτηση πελατών (customer 

service)”. Και συμπληρώνουν χαρακτηριστικά: “Πολλές επιχειρήσεις υποστηρίζουν 

ότι η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί την πρώτη τους προτεραιότητα, αφού φυσικά 

χωρίς πελάτες δεν υπάρχουν ούτε πωλήσεις ούτε κέρδη. Η εξυπηρέτηση μπορεί να 

είναι εξίσου σημαντική στην προσέλκυση πελατών και στην ανάπτυξη των πωλήσεων 

με στοιχεία όπως, το κόστος και η ποιότητα των προϊόντων μιας επιχείρησης” [7, σελ. 

371],

‘Ή ικανοποίηση του πελάτη είναι ένας άπιαστος-απατηλός στόχος, με 

κολοσσιαία, όμως, οφέλη στην αγορά”, αναφέρει η Carol Smith [8], Προσθέτοντας 

ότι: “πολλοί εξισώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών με τις επισκευές που 

προβλέπονται στην εγγύηση ενός προϊόντος, αλλά η έννοια της εξυπηρέτησης 

πελατών εμπεριέχει όλα τα στοιχεία και τις διαδικασίες μεταξύ ενός πελάτη και της 

επιχείρησης. Αυτός ο νέος ορισμός έχει οδηγήσει στην αναζήτηση της “ηγεσίας 

εξυπηρέτησης” (service leadership) από τους ιδιοκτήτες και τους μάνατζερ. Η ηγεσία 

αυτή ξεκινά με μια πελατο-κεντρική φιλοσοφία και συνεχίζει με σωστές προσλήψεις, 

με εξυπηρέτηση των εσωτερικών πελατών, με κατάλληλα οργανωμένες διαδικασίες 

και αναφορές καθώς και έλεγχο του σχετικού κόστους”.

Ένας ακόμα ορισμός για την εξυπηρέτηση πελατών δίνεται από τους La 

Londe et al.: εξυπηρέτηση πελατών είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα μεταξύ 

αγοραστή, πωλητή και κάποιου τρίτου μέρους. Αυτή η διαδικασία καταλήγει σε 

προστιθέμενη αξία για το υπό ανταλλαγή προϊόν ή υπηρεσία. Αυτή η προστιθέμενη 

αξία κατά την ανταλλακτική διαδικασία μπορεί να είναι βραχυχρόνια όπως συμβαίνει 

σε μια απλή συναλλαγή ή μακροχρόνια όπως συμβαίνει σε μια σύμβαση. Η 

προστιθέμενη αξία διαμοιράζεται αναλογικός όσον αφορά το γεγονός ότι κάθε ένα 

από τα μέρη που έχουν συμμετοχή στην συναλλαγή ή τη σύμβαση βρίσκεται σε 

καλύτερη, οικονομική ή μη, κατάσταση από ότι πριν λάβει χώρα η ανταλλαγή. 

Συμπερασματικά, η εξυπηρέτηση πελατών είναι μια διαδικασία για απόκτηση
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πλεονεκτημάτων προστιθέμενης αξίας για την εφοδιαστική αλυσίδα με έναν 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο [9],

Η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής μιας επιχείρησης απαιτεί τόσο 

ανεύρεση πελατών όσο και διατήρησή τους, ενώ παράλληλα προσβλέπει και στην 

ικανοποίηση των στόχων της επιχειρήσεως για μακροχρόνια κερδοφορία και 

αποδοτικότητα των επενδύσεων. Η δημιουργία ζήτησης -ανεύρεση πελατών- 

θεωρείται ότι προέρχεται μόνο από την προώθηση (πωλήσεις και διαφήμιση), το 

προϊόν και την σχετική τιμολόγηση. Παρόλα αυτά όμως, η εξυπηρέτηση πελατών έχει 

σημαντικότατη επίδραση στην ζήτηση. Επιπρόσθετα, η παρεχόμενη εξυπηρέτηση 

καθορίζει τον βαθμό στον οποίο οι πελάτες θα “παραμείνουν” πελάτες [10, σελ. 80], 

Ένας πρώτος διαχωρισμός των στοιχείων της εξυπηρέτησης πελατών δίνεται 

από τον John Gattoma. Όπως φαίνεται και στην σχηματική παράσταση 4.2.1., 

προτείνεται, από τον Gattoma ότι η εξυπηρέτηση πελατών αποτελείται από τα εξής 

τρία βασικά συστατικά:

■ Διαχείριση εξαρτημάτων εξυπηρέτησης (service parts management) που 

περιλαμβάνει το κεντρικό σχεδίασμά που απαιτείται για την παροχή των 

εξαρτημάτων εξυπηρέτησης, για την αποθεματοποίηση, τη μεταφορά και τη 

διανομή,

■ Διαχείριση εξυπηρέτησης (service management) με στοιχεία όπως η τεχνολογία, 

τα μηχανήματα, ο προγραμματισμός, η πληροφόρηση και ο σχεδιασμός που 

περιλαμβάνονται στην

εξυπηρέτηση και τις Πριν Την π^ηση Μετά Την πώληση
επιδιορθώσεις και 4------------------------- --------------------------------------------

■ Διαχείριση της

επικοινωνίας με τους

πελάτες (customer 

contact management)

που εμπεριέχει μέρη και _____

εξυπηρέτηση από το

τμήμα μάρκετινγκ.

Διαχεί ριση εξαρτημάτων εξυπηρέτησης 

Διαχείρι ση εξυπηρέτησης

Διαχείριση επικοινωνίας με τους πελάτες 

I

Αγορά του 
προϊόντος

Σχηματική Παράσταση 4.2.1.: Τα τρία συστατικά της
εξυπηρέτησης πελατών
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επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν, στελέχωση και εκπαίδευση του 

προσωπικού για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και έρευνα πελατών [5 , σελ. 

61,62],

Οι La Londe και Zinszer σε μια έρευνα τους για τις πρακτικές εξυπηρέτησης 

πελατών πρότειναν ότι οι παράγοντες που συνιστούν την εξυπηρέτηση θα πρέπει να 

εξετάζονται ως εξής:

1. Στοιχεία πριν τη συναλλαγή,

2. Στοιχεία κατά την συναλλαγή και

3. Στοιχεία μετά την συναλλαγή [1, σελ. 39]

Στο επόμενο σχήμα συνοψίζονται τα στοιχεία εξυπηρέτησης πελατών όπως 

αυτά προκύπτουν από την κατηγοριοποίησή τους από τους La Londe και Zinszer:

Εξυπηρέτηση
πελατών

Στοιχεία πριν την Συναλλαγή
1. Εγγράφως διατυπωμένη πολιτική εξυπηρέτησης
2. Διανομή της στους πελάτες
3. Οργανωτική δομή
4. Ευελιξία του συστήματος
5. Διοικητικές υπηρεσίες

Στοιχεία κατά την συναλλαγή
1. Επίπεδο έλλειψης αποθεμάτων
2. Πληροφόρηση σχετικά με την παραγγελία
3. Στοιχεία του κύκλου παραγγελίας
4. Επίσπευση παραδόσεων

5. Μετά-σποστολές
6. Ακρίβεια του συστήματος
7. Ευκολία παραγγελίας
θ. Υποκατάσταση προϊόντος

Στοιχεία μετά την συναλλαγή
1. Εγγύηση, μετατροπές, επιδιορθώσεις, ανταλλακτικά
2. Ιχνηλασιμότητα του προϊόντος
3. Απαιτήσεις πελατών, παράπονα και επιστροφές
4. Προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος

Σχηματική Παράσταση 4.2.2.: Στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών

Σε κάθε διαφορετική περίπτωση προϊόντος/αγοράς, κάποια από τα στοιχεία 

που φαίνονται στο παραπάνω σχήμα 4.2.2. και θα αναφερθούν ακολούθως 

εκτενέστερα, είναι πιο σημαντικά από άλλα και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι
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παράγοντες από αυτούς που θα αναφερθούν, οι οποίοι μπορεί να είναι καθοριστικοί 

για μια συγκεκριμένη αγορά. Πράγματι, πρέπει να γίνει αντιληπτή η έννοια της 

εξυπηρέτησης πελατών ως προς τη διαφορετικότητα των απαιτήσεων διαφορετικών 

τμημάτων της αγοράς, καθώς επίσης και ότι δεν υπάρχει μια λίστα στοιχείων που να 

ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις (“πανάκεια”), αφού κάθε αγορά που εξυπηρετεί η 

επιχείρηση απονέμει διαφορετική σημασία στα διάφορα συστατικά της εξυπηρέτησης 

[1, σελ. 40],

Βέβαια ένας πραγματικά αληθινός προσανατολισμός μιας επιχείρησης προς 

την εξυπηρέτηση πελατών, προϋποθέτει και μια εντελώς διαφορετική άποψη της 

δομής της επιχείρησης. Στην επόμενη σχηματική παράσταση 4.2.3. αντιπαραβάλλεται 

η τυπική επιχειρησιακή δομή με τη αντίστοιχη μιας πελατο-κεντρικής επιχείρησης [7, 

σελ. 553],

Σχηματική Παράσταση 4.2.3.: Παραδοσιακή έναντι πελατο-κεντρικής

δομήσεως μιας επιχείρησης

4.2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Στη φάση αυτή η επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει θα πρέπει να αναπτύξει εκείνες τις 

δραστηριότητες, οι οποίες θα διασφαλίσουν το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης [13, 

σελ. 335].Τα -πριν την συναλλαγή- στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών αφορούν
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κυρίως πολιτικές και προγράμματα της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες αυτές, παρότι 

δεν έχουν άμεση σχέση με τα logistics, έχουν σημαντική επίδραση στις πωλήσεις.

1. Εγγράφως διατυπωμένη πολιτική εξυπηρέτησης πελατών. Σε αυτή θα 

απεικονίζονται οι ανάγκες του πελάτη, θα ορίζονται τα πρότυπα εξυπηρέτησης, 

θα καθορίζεται πως μετράται η απόδοση και ποιος αναφέρεται σε ποιον, ώστε να 

είναι όλα λειτουργικά.

2. Εγγράφως διατυπωμένη πολιτική εξυπηρέτησης που διανέμεται στους πελάτες. Μια 

τέτοια έγγραφη έκθεση μειώνει την πιθανότητα οι πελάτες να έχουν 

εξωπραγματικές απαιτήσεις απόδοσης και επιπλέον τους ενημερώνει πώς να έρθει 

σε επαφή με την επιχείρηση σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται συγκεκριμένα 

επίπεδα απόδοσης.

3. Οργανωτική δομή. Η δομή που θα επιλέγεται θα πρέπει να στοχεύει στη 

διευκόλυνση της επικοινωνίας σε όλα τα λειτουργικά τμήματα που συνεισφέρουν 

στην εφαρμογή της πολιτικής εξυπηρέτησης. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση θα 

πρέπει να παρέχει στους πελάτες τα στοιχεία (όνομα και τηλέφωνο) 

συγκεκριμένου υπευθύνου ο οποίος θα δύναται να ικανοποιήσει τις εκάστοτε 

ανάγκες πληροφόρησης.

4. Ευελιξία του συστήματος. Η ευελιξία θεωρείται απαραίτητη ώστε το σύστημα να 

αποκρίνεται αποτελεσματικά σε μη προβλέψιμα γεγονότα όπως ελλείψεις πρώτων 

υλών ή ενέργειας, απεργίες και κλιματολογικές συνθήκες.

5. Διοικητικές υπηρεσίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται εγχειρίδια, εκπαιδευτικά 

σεμινάρια σχεδιασμένα να βοηθούν τους πελάτες να βελτιώνουν τη διοίκηση των 

αποθεμάτων τους, τις παραγγελίες, ή ακόμα και την εμπορία (merchandising) [10, 

σελ. 80],

4.2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Τα στοιχεία κατά την συναλλαγή είναι εκείνες οι μεταβλητές της 

εξυπηρέτησης που επιδρούν στη φυσική λειτουργία της διανομής και σε αυτά 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Επίπεδο έλλειψης αποθεμάτων. Το επίπεδο έλλειψης αποθεμάτων είναι ένα μέτρο 

της διαθεσιμότητας του προϊόντος. Σε περίπτωση έλλειψης, η καλή φήμη 

(goodwill) της εταιρείας προς τον πελάτη, δύναται να διατηρηθεί είτε με
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κατάλληλα υποκατάστατα προϊόντα είτε επισπεύδοντας την παράδοση μόλις 

αναπληρωθούν τα αποθέματα.

2. Πληροφόρηση σχετικά με την παραγγελία. Είναι η ικανότητα να παρέχεται στον 

πελάτη γρήγορη και ακριβής πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση των 

αποθεμάτων, τις παραγγελίες, τις αναμενόμενες ημερομηνίες παράδοσης και 

διανομής και τις καθυστερούσες παραγγελίες. Η πληροφόρηση για τις τελευταίες 

είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι μπορεί να προλάβουμε μια έλλειψη (stockout) και 

επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρηση της απόδοσης του συστήματος.

3. Στοιχεία του κύκλου παραγγελίας. Ως κύκλος παραγγελίας νοείται ο συνολικός 

χρόνος που έχει διανυθεί από την έναρξη της παραγγελίας από την πελάτη έως 

την παράδοση του προϊόντος/υπηρεσίας σε αυτόν. Επειδή ακριβώς ο χρόνος του 

κύκλου παραγγελίας είναι ένα συστατικό της εξυπηρέτησης στο οποίο δίνουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα οι πελάτες, είναι σημαντικό να παρακολουθούνται και να 

διαχειρίζονται ορθά τα στοιχεία του (μετάδοση παραγγελίας (Order 

communication), καταχώρισή της (Order entry), επεξεργασία παραγγελίας (Order 

processing), συλλογή και συσκευασία της (Order picking and packing) και 

παράδοση (delivery)) ώστε να εντοπίζονται οι αιτίες τυχόν διακυμάνσεων.

4. Επίσπευση παραβάσεων. Συνήθως, λαμβάνει χώρα επίσπευση σε κάποιες από τις 

παραδόσεις ώστε να μειωθεί ο χρόνος του κύκλου παραγγελίας. Παρότς το 

κόστος μιας επίσπευσης είναι αρκετά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της 

διεκπεραίωσης μιας κανονικής παραγγελίας, το κόστος απώλειας ενός πελάτη 

μπορεί να είναι ακόμα υψηλότερο.

5. Μετα-αποστολές (Transshipments). Οι μετα-αποστολή είναι η μεταφορά 

προϊόντος μεταξύ διαφορετικών περιοχών με σκοπό την αποφυγή έλλειψης 

αποθέματος. Συνήθως, λαμβάνουν χώρα κατόπιν προβλεπόμενης ζήτησης από 

τους πελάτες.

6. Ακρίβεια του συστήματος. Λάθη στην ακρίβεια του συστήματος -π.χ. στις 

ποσότητες που παραγγέλνονται και στα προϊόντα που παραγγέλνονται- είναι 

δαπανηρά τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον πελάτη. Θα πρέπει επομένως, 

αυτά τα λάθη να καταγράφονται και να αναφέρονται ως ποσοστό επί του αριθμού 

των παραγγελιών, τις οποίες διαχειρίζεται το σύστημα.

7. Ευκολία παραγγελίας. Η ευκολία μιας παραγγελίας αναφέρεται στον βαθμό 

δυσκολίας που βιώνει κάποιος πελάτης για να υποβάλει μια παραγγελία.
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Δυσκολίες και προβλήματα που μπορεί να ανακύψσυν από σχετικά μπερδεμένες 

φόρμες παραγγελιοληψίας ή από μη ιδιαίτερα κατανοητή ορολογία, οδηγούν σε 

λάθη αλλά και σε επιδείνωση της σχέσης με τον πελάτη. Μια κατάλληλη μέτρηση 

για την παρακολούθηση της απόδοσης της συγκεκριμένης διαδικασίας, είναι ο 

αριθμός των λαθών ως ποσοστό του αριθμού των παραγγελιών. Τα προβλήματα 

αυτά μπορεί να επισημανθούν και να μειωθούν ή ακόμα και να εξαλειφθούν με τη 

διενέργεια συνεντεύξεων με τους πελάτες.

8. Υποκατάσταση προϊόντος. Η υποκατάσταση λαμβάνει χώρα σε περίπτωση που το 

υπό παραγγελία προϊόν αντικαθίσταται από το ίδιο αλλά σε διαφορετικό μέγεθος 

ή από άλλο προϊόν που έχει παρόμοια ή καλύτερη λειτουργία. Δύο υποκατάστατα 

προϊόντα επιτρέπουν σε κάποιον παρασκευαστή να αυξήσει το επίπεδο της 

παρεχόμενης εξυπηρέτησης από 70% σε 97% χωρίς καμία μεταβολή στο επίπεδο 

αποθεμάτων (βλ. Σχηματική Παράσταση 4.2.2.1). Από την άλλη, εάν μια 

επιχείρηση παρουσιάζει τόσο υψηλά ποσοστά εξυπηρέτησης πελατών (97%) 

χωρίς υποκατάσταση προϊόντος, τότε με την ύπαρξη δύο υποκατάστατων 

προϊόντων θα μπορούσε να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης 

καταφέρνοντας παράλληλα και μια μείωση κατά 28% στα αποθέματά της.
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Σχηματική Παράσταση 4.2.2.1: Επίδραση της υποκατάστασης

στο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών

Για να καταφέρει μια επιχείρηση να αναπτύξει μια σωστή πολιτική 

“υποκατάστασης προϊόντος”, θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με τους πελάτες της, 

να τους παρέχει συνεχή και πλήρη ενημέρωση και φυσικά να εκμαιεύσει την 

συγκατάθεσή τους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διατηρεί σχετικά αρχεία για την 

καλύτερη παρακολούθηση της απόδοσης της συγκεκριμένης λειτουργίας [10, σελ. 

82],

4.2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Τα, μετά την συναλλαγή, στοιχεία εξυπηρέτησης του πελάτη είναι συνήθως 

εκείνα που υποστηρίζουν το προϊόν εν χρήσει, όπως για παράδειγμα εγγύηση, 

ανταλλακτικά, αντικατάσταση προϊόντος και διαδικασία παραπόνων [1, σελ. 40], 

Αναλυτικότερα:
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1. Εγγύηση, μετατροπές, επιδιορθώσεις, ανταλλακτικά. Αυτά τα στοιχεία της 

εξυπηρέτησης πελατών αποτελούν σημαντικό παράγοντα κατά την απόφαση 

αγοράς ενός προϊόντος, όντας εξίσου σημαντικά με τα στοιχεία κατά την 

συναλλαγή. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στα εξής: (α) 

στη επίβλεψη άρτιας λειτουργίας του προϊόντος όταν ο καταναλωτής το 

χρησιμοποιεί για πρώτη φορά, (β) στη διαθεσιμότητα τόσο ανταλλακτικών όσο 

και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, (γ) στη τεκμηριωμένη υποστήριξη 

στη βελτιστοποίηση των εργασιών των πελατών, καθώς και στην 

προσβασιμότητα στη προμήθεια εξαρτημάτων, και (δ) στην ύπαρξη μιας 

διοικητικής λειτουργίας που να ελέγχει την αξιοπιστία των εγγυήσεων.

2. Ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Για την αποφυγή δικαστικών δαπανών και 

προστίμων, οι παρασκευαστές πρέπει να έχουν την δυνατότητα ανάκλησης 

δυνητικά επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά.

3. Απαιτήσεις πελατών, παράπονα και επιστροφές. Συνήθως, τα συστήματα logistics 

των επιχειρήσεων είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να κινούν τα προϊόντα προς μια 

κατεύθυνση -προς τον πελάτη. Παρόλα αυτά, κάθε παρασκευαστής έχει 

επιστροφές προϊόντων, η μη συστηματική διευθέτηση των οποίων είναι 

δαπανηρή. Μια επιχειρησιακή πολιτική θα πρέπει να καθορίζει τους τρόπους με 

τους οποίους θα διευθετούνται οι απαιτήσεις, τα παράπονα των πελατών και οι 

επιστροφές. Η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί σχετικά αρχεία ώστε να δύναται 

να παρέχει στους πελάτες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του 

προϊόντος, το μάρκετινγκ, τα logistics και τις όποιες άλλες εταιρικές λειτουργίες.

4. Αντικατάσταση τον προϊόντος. Προσωρινή τοποθέτηση ενός προϊόντος σε πελάτες 

που είτε περιμένουν ένα ήδη αγορασμένο προϊόν ή αναμένουν την επισκευή ενός 

άλλου είναι ένα στοιχείο της εξυπηρέτησης πελατών [10, σελ. 83],

Παρότι κάθε στοιχείο της εξυπηρέτησης πελατών εμπίπτει σε κάποιο από τα 

παραπάνω στάδια, εκείνο που είναι σημαντικό για την εκάστοτε -επιτυχώς 

εφαρμοσμένη- πολιτική εξυπηρέτησης πελατών, είναι η αναγνώριση των 

σημαντικότερων στοιχείων για κάθε διαφορετική εμπορική περίπτωση. 

Αντιλαμβανόμενη, συνεπώς, μια επιχείρηση, τον κατάλληλο συνδυασμό των 

διαφόρων παραγόντων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του κατάλληλου 

βαθμού ικανοποίησης πελατών -και σχεδιάζοντας και οργανώνοντας την εφαρμογή 

των παραγόντων αυτών στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας- θα έχει ως
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αποτέλεσμα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, και θα δικαιολογήσει την θέση της 

διαχείρισης των logistics και της διανομής ως πρωταρχική λειτουργία της επιχείρησης 

[11, σελ.11],
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Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

“ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ”

Τη σημερινή εποχή όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, σε όλους σχεδόν τους 

κλάδους δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης και της 

εξυπηρέτησης πελατών. Για να είναι επιτυχής η προσπάθεια εστίασης στην ποιότητα, 

θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν την δυνατότητα της όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πελατών τους. Παράλληλα όμως, η έννοια 

της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης μεταβάλλεται διαρκώς και οι επιχειρήσεις πρέπει 

να ικανοποιήσουν όλο και υψηλότερα πρότυπα (standards). Σε αυτό, λοιπόν, το 

ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον, ο Copacino C. William, προτείνει της ‘Πυραμίδα 

Εξυπηρέτησης Πελατών” (Customer Service Pyramid), ως ένα αποτελεσματικό 

πλαίσιο στο οποίο δύναται να κινηθεί η επιχείρηση για να διαμορφώσει την 

κατάλληλη στρατηγική εξυπηρέτησης πελατών.

Η ‘Πυραμίδα Εξυπηρέτησης Πελατών” τμηματοποιεί τις δυνατότητες και τα 

προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών σε τρεις βαθμίδες, όπως φαίνεται και στη 

ακόλουθη σχηματική παράσταση. Στη βάση της ‘Πυραμίδας Εξυπηρέτησης 

Πελατών” βρίσκεται η αξιοπιστία (reliability). Το να αποχτήσει μια επιχείρηση φήμη 

αξιόπιστης εταιρείας σημαίνει ότι αποδίδει σωστά τα βασικά -δηλαδή, διατήρηση 

μικρών χρόνων εκτέλεσης μιας παραγγελίας, συνέπεια παραδόσεων, ακριβής 

επεξεργασία εγγράφων και χωρίς λάθη αποστολές. Κατά το παρελθόν, καλή απόδοση 

στο επίπεδο της αξιοπιστίας συνεπαγόταν άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, 

γεγονός που πλέον δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Εάν μια επιχείρηση πράττει σωστά 

μόνο τα βασικά, δυσκολεύεται πολύ ακόμα και να διατηρήσει το μερίδιο της στην 

αγορά. Οι επιχειρήσεις αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικές θα πρέπει να αναπτύξουν 

προγράμματα και στις υπόλοιπες βαθμίδες της εξυπηρέτησης πελατών.
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Η δεύτερη βαθμίδα είναι η προσαρμοστικότητα (resilince) ή αλλιώς η ικανότητα 

απόκρισης σε τυχόν ανεπάρκειες του συστήματος εξυπηρέτησης πελατών. Για να 

επιτύχει μια επιχείρηση τα επιθυμητά επίπεδα προσαρμοστικότητας, θα πρέπει να 

μπορεί να προσφέρει μια αποτελεσματική δυνατότητα αποστολών σε περιόδους 

αιχμής, να παρέχει proactive επικοινωνία για τυχόν αλλαγές στις παραγγελίες, να 

διατηρεί αποτελεσματικό σύστημα εντοπισμού των εμπορευμάτων ανά πάσα χρονική 

στιγμή, και να παρέχει άμεση απόκριση σε οποιαδήποτε αναζήτηση πληροφορίας από 

τους πελάτες.

Στοιχεία εξυπηρέτησης πελατών Επίδραση στα οικονομικά και στο 
υερίδιο ανοράς

Συμμετοχή στην πληροφόρηση 
Καινοτομίες στην διανομή 
Άμεση αποθήκευση της διανομής 
Καινοτομίες στην συσκευασία 
Προθυμία για "πειραματισμούς"

Κάλυψη εκτάκτων

Έγκαιρη ενημέρωση για την κατάσταση της 
παραγγελίας

Απόκριση σε απορίες πελατών 

Σύστημα ανάκλησης προϊόντος

Ευκολία παραγγελίας 
Έγκαιρη διανομή 
Πληρότητα παραγγελίας 
Μικρός χρόνος του κύκλου 
παραγγελίας 
Κατάσταση του προϊόντος κατά τι 
παράδοση
Ακρίβεια των υπαλλήλων

Κέρδος
"Gain"

Συντήρηση
"Maintain"

Χάσιμο
"Lose"

Πυραμίδα Εξυπηρέτησης Πελατών

Η υψηλότερη βαθμίδα της ‘Πυραμίδας Εξυπηρέτησης Πελατών” αναφέρεται 

ως δημιουργικότητα (creativity) ή καινοτομία (innovation). Απόδειξη 

δημιουργικότητας αποτελεί η ανάπτυξη προγραμμάτων προστιθέμενης αξίας (value-
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added programs) για τους πελάτες -όπως παράδοση αποστολών στις κατά τόπους 

αποθήκες, χρήση τυποποιημένων παλετών, καινοτομίες σχετικά με τη μείωση του 

κόστους της εμπορικής συναλλαγής, καθώς και υπηρεσίες που παρακολουθούν τις 

ξεχωριστές ανάγκες κάθε πελάτη. Περιλαμβάνει επίσης, προθυμία και διάθεση για 

πειραματισμούς και μια λειτουργική ευελιξία στη δημιουργία προγραμμάτων που 

προσθέτουν αξία στο προϊόν.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα και στις τρεις βαθμίδες. 

Σαφώς, και θα πρέπει να έχουν τη βάση ή αλλιώς αξιοπιστία ως δεδομένη. Αλλά αν 

επιζητά να έχει μια ξεχωριστή θέση στην αγορά η οποία, κατ’ επέκταση, θα οδηγήσει 

και σε αύξηση του μεριδίου αγοράς, θα πρέπει, επίσης, να αναπτύξει ικανότητες και 

προγράμματα στις βαθμίδες της προσαρμοστικότητας και της δημιουργικότητας [12, 

σελ 74, 75],
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ

LOGISTICS

5.1. ΓΕΝΙΚΑ

Καθώς όλο και περισσότερο οι αγορές μετατρέπονται σε “ώριμες” και το κόστος κτήσης 

νέων πελατών αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 

στην διατήρηση υπαρχόντων πελατών και στην οικοδόμηση των δραστηριοτήτων μεταξύ της 

επιχείρησης και των πελατών αυτών. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τέτοιοι πελάτες είναι 

πιο επικερδείς από τους νέους πελάτες και συνεπώς αποτελεί πρόκληση η εύρεση τρόπων 

δημιουργίας και ενίσχυσης μακρόχρονων και στενών σχέσεων με τους πελάτες αυτούς. Και 

ενώ πολλοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την ποιότητα και την χρονική 

διάρκεια μιας σχέσης επιχείρησης-πελάτη, αναμφισβήτητο παραμένει το γεγονός ότι το 

υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών αποτελεί ένα παράγοντα “κλειδί” για την διατήρηση 

των πελατών [1, σελ. 25],
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5.2. Στρατηγικές διατήρησης Πελατών

Ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του μεριδίου αγοράς μιας 

επιχείρησης και της κερδοφορίας της, υπάρχουν εξίσου ισχυρές ενδείξεις οι οποίες δείχνουν 

ότι η ποιότητα αυτού του μεριδίου αγοράς είναι εκείνο που ουσιαστικά έχει σημασία. Με 

άλλα λόγια, εκείνο που είναι σημαντικό για μια επιχείρηση είναι η πελατειακή της βάση να 

περιλαμβάνει κυρίως πιστούς (loyal) πελάτες και όχι πρόσκαιρους και ευκαιριακούς.

Ένας “μόνιμος” πελάτης είναι περισσότερο κερδοφόρος σε μια επιχείρηση από 

κάποιον καινούργιο για τους εξής λόγους:

- Πρώτον, διότι εξαιτίας του κόστους κτήσης νέων δραστηριοτήτων (νέων πελατών), 

απαιτείται κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα ώστε ο νέος πελάτης να γίνει “κερδοφόρος”.

- Δεύτερον, όσο περισσότερο ικανοποιημένος είναι ο πελάτης με τη σχέση του με την 

επιχείρηση τόσο περισσότερο πιθανό είναι να θέσει μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών 

του στην επιχείρηση, ακόμα και σε σημείο να την καταστήσει ως τον αποκλειστικό του 

προμηθευτή (single sourcing)

- Επιπρόσθετα, στους “μόνιμους” πελάτες είναι πιο εύκολη η πώληση προϊόντων, με 

σημαντικά χαμηλότερο κόστος, καθώς παρουσιάζονται πιο πρόθυμοι να ολοκληρώσουν 

τα συστήματά τους (π.χ. τα συστήματα σχεδιασμού, προγραμματισμού και παραγγελιών) 

με εκείνα της επιχείρησης, γεγονός που οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις του 

κόστους με προφανή οφέλη και για τις δύο πλευρές. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις 

ικανοποιημένοι πελάτες προτείνουν την επιχείρηση και σε άλλους δυνητικούς πελάτες, 

αυξάνοντας τοιουτοτρόπως την κερδοφορία.

- Τέλος, σύμφωνα με την Bain and Company, διεθνή εταιρεία συμβούλων, οι πιστοί 

πελάτες είναι συνήθως λιγότερο “ευαίσθητοι” στις τιμές και φαίνονται λιγότερο 

πρόθυμοι να αλλάξουν προμηθευτές εξαιτίας κάποιων αυξήσεων στην τιμολόγηση των 

προϊόντων.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι οι μόνιμοι πελάτες 

δημιουργούν μεγαλύτερα κέρδη από ότι κάποιοι καινούργιοι [ 1, σελ. 26],

Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο το γεγονός ότι το 

μάρκετινγκ είναι ανάγκη να περικλείει όχι μόνο εκείνες τις δραστηριότητες που είναι 

απαραίτητες για την σύναψη συμφωνιών για πρώτη φορά, αλλά να αναπτύσσει διαδικασίες 

που βοηθούν στην μακροχρόνια “πιστότητα” (loyalty) των πελατών. Η στροφή από την έως
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τώρα ακολουθούμενη τακτική σε εκείνη που εστιάζεται στη σχέση μεταξύ πελάτη- 

επιχείρησης φαίνεται στον πίνακα 5.2.1.:

Προσανατολισμός σε μεμονωμένες 

πωλήσεις

Μη συνεχή επαφή με τον πελάτη 

Εστίαση στα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος

Βραχυχρόνιος ορίζοντας συνεργασίας 

Λίγη έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών 

Περιορισμένη δέσμευση στην κάλυψη 

των απαιτήσεων των πελατών 

Η ποιότητα αφορά μόνο τους 

εργαζόμενους στην παραγωγή

Προσανατολισμός στην διατήρηση των 

πελατών

Συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη 

Εστίαση στη δημιουργία αξίας για τον 

πελάτη

Μακροχρόνιος ορίζοντας συνεργασίας 

Μεγάλη έμφαση στην εξυπηρέτηση 

πελατών

Υψηλός βαθμός δέσμευσης στην κάλυψη 

των απαιτήσεων των πελατών 

Η ποιότητα αποτελεί υπόθεση όλων των 

εργαζομένων της επιχείρησης

Εστίαση στη συναλλαγή Εστίαση στη σχέση πελάτη-επιχείρη ση ς

Πίνακας 5.2.1.: “Στροφή” προς την σχέση πελάτη-επιχείρησης

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η έμφαση στη 

συνεχή δέσμευση, από πλευράς επιχειρήσεων, κάλυψης των απαιτήσεων κάθε πελάτη ξεχωριστά, 

αλλά και η βαρύτητα σε έννοιες όπως ποιότητα και εξυπηρέτηση πελατών [ 1, σελ. 29],

5.3. ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η βασική φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από την “εστίαση στη σχέση επιχείρησης-πελάτη”, είναι 

ότι ο στόχος όλης της δραστηριότητας του μάρκετινγκ θα πρέπει να θεωρείται η δημιουργία 

συνεργασιών με τους πελάτες, με αμοιβαία οφέλη. Για παράδειγμα πολλές επιχειρήσεις 

ωφελούνται από την στενή συνεργασία με τους προμηθευτές τους. Εκείνο που ανακαλύπτουν στην 

πορεία της συνεργασίας, είναι ότι δουλεύοντας παραπλήσια με τους προμηθευτές τους μπορούν να 

βρουν τρόπους ελαχιστοποίη ση ς διαφορετικών στοιχείων του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας 

επικεντρώνοντας σε στοιχεία όπως, “just-in-time” συστήματα διανομής, ή συνδέοντας τις
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διαδικασίες παραγγελίας και παραγγελιοληψίας μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 

(electronic data interchange - EDI) και μειώνοντας την ανάγκη αναθεωρήσεων μέσω 

προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας.

Συνεπώς, εκείνο που προκύπτει από την ιδέα της συνεργατικής σχέσης πελάτη-επιχείρησης 

είναι η έννοια της “διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας” (extended supply management). Παρότι οι 

παραδοσιακές επιχειρήσεις συνήθιζαν να λειτουργούν με βάση τις δυνάμεις και τις πηγές τους, η 

έννοια της διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας κοιτάζει πέρα από τα νομικά όρια της επιχείρησης 

για νέες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος [ 1, σελ. 30],

5.4. Διαχείριση των Σχεςεων στο Καναλι του Μάρκετινγκ

Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι όσο πιο δυνατή και στενή είναι η σχέση με κάποιον συνεργάτη, τόσο 

υψηλότερα είναι τα εμπόδια (barriers to entry) για τους ανταγωνιστές. Αυτό οφείλεται στις 

τεράστιες επενδύσεις από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την ανάπτυξη του προϊόντος και των 

διαδικασιών, στα αλληλένδετα συστήματα logistics και στα συνεχή βελτιωτικά προγράμματα.

Η μέχρι σήμερα, αντίληψη ότι οι πελάτες και οι πωλητές έπρεπε να διατηρούν μια 

απόσταση μεταξύ τους και ότι η μόνη τους έγνοια είναι να “διαπραγματευτούν μια συμφωνία” δεν 

μπορεί πλέον παρά να απορριφθεί. Αντίθετα, η τάση είναι προς μια όλο και μεγαλύτερη, 

επικεντρωμένη στην κοινή ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συνεργασία, κατά την οποία ο προμηθευτής 

έχει μια ολοκληρωμένη άποψη των αναγκών του πελάτη.

Στην ακόλουθη σχηματική 5.4.1. παράσταση επισημαίνεται η διαφορά μεταξύ των δύο 

προσεγγίσεων. Η παραδοσιακή διεπιφάνεια αγοραστή/πωλητή είναι ένας εύθραυστος σύνδεσμος, 

που διασπάται εύκολα από τους ανταγωνιστές η οποία βασίζεται στη μεγιστοποίηση του 

περιθωρίου από την πλευρά του αγοραστή, και στην μεγιστοποίηση του όγκου από την πλευρά του 

πωλητή.

Στην προσέγγιση που βασίζεται στην ανάπτυξη στενής σχέσης αγοραστή/πωλητή, τα δύο 

“τρίγωνα” αντιστρέφονται δημιουργώντας μεγαλύτερη διεπιφάνεια-σύνδεσμο. Σκοπός του πωλητή, 

είναι να αναπτύξει τις δραστηριότητες του πελάτη, να εστιάσει στην μεγιστοποίηση της απόδοσης 

της επένδυσης του πελάτη και να βελτιώσει την ανταγωνιστική ικανότητα του τελευταίου. Αν όλα 

αυτά επιτευχθούν, το όφελος για τον πωλητή είναι ότι θα προτιμάται ως προμηθευτής. Παράλληλα, 

το κόστος εξυπηρέτησης του πελάτη θα είναι χαμηλότερο εξαιτίας της ευρύτερης ανταλλαγής 

πληροφοριών και των ολοκληρωμένων συστημάτων logistics.
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(α) Παραδοσιακή διεπιφάνεια 
Πελάτη/Προμηθευτή

(β) Κτίσιμο ισχυρότερων δεσμών μέσω 
πολλαπλών συνδέσμων

Key-accounl
Management

[ Ε&Α Μάρκετινγκ\

Παραγωγή Λειτουργίες

Μάρκετινγκ Ανάπτυξη της 
επιχείρησης

k. Διανομή Διανομή Category 
management

Προμηθευτής Πελάτης Προμηθευτής Πελάτης

Σχηματική Παράσταση 5.4.1.: Ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών

Για να επιτευχθούν τέτοιου είδους “πολύ-σύνδετες” συνεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών 

απαιτείται αμοιβαία κατανόηση των πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν. Στην πραγματικότητα 

απαιτείται μια “proactive” προσέγγιση από τον πωλητή-επιχείρηση, στην οποία θα παρουσιάζονται 

ολοκληρωμένες λύσεις προς τον πελάτη, παρά μια απλή προσφορά πώλησης.

5.5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ LOGISTICS ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (MARKET 

ORIENTED)

Παρότι πολλές είναι οι παράμετροι εκείνες που επηρεάζουν την ποιότητα της σχέσης επιχείρησης- 

πελάτη, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο βαθμός ικανοποίησης από την παρεχόμενη 

εξυπηρέτηση είναι ένας καθοριστικότατος παράγοντας [1, σελ. 36],

Συνεπώς, το πρώτο μέλημα ενός διευθυντή logistics, για να καταφέρει να αναπτύξει μια 

σωστή στρατηγική logistics, είναι να διεξάγει μια έρευνα για την εξυπηρέτηση πελατών. Μια 

στρατηγική logistics και εξυπηρέτησης πελατών, η οποία υποστηρίζεται από όλα τα μέρη της 

επιχείρησης αποτελεί ακόμα ένα “άπιαστο όνειρο” για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό 

συμβαίνει διότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν αναπτύξει σαφείς και συνεχείς στόχους
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εξυπηρέτησης, γεγονός που αφήνει τη λειτουργία των logistics μη-εστιασμένη και ευπρόσβλητη σε 

ασαφείς ή συνεχώς μεταβαλλόμενη ζήτηση [2, σελ. 76],

Η εξυπηρέτηση πελατών εμπεριέχει όλα τα σημεία επαφής ανάμεσα στον προμηθευτή και 

τον αγοραστή και περιλαμβάνει απτά και μη στοιχεία. Η απόδοση του συστήματος logistics 

αποτελεί σίγουρα μια βασική διάσταση στην επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη και 

“υποστυλώνει” το μοντέλο του συνδυασμού εξυπηρέτηση-σχέση-διατήρηση (service-relationship- 

retention), όπως αυτό φαίνεται στην σχηματική παράσταση 5.5.1. [1, σελ. 36],

Εκείνο που υποδηλώνει το μοντέλο αυτό είναι ότι η επιτυχής διαφοροποίηση μέσω της 

εξυπηρέτησης πελατών απαιτεί κάτι περισσότερο από την προφανή εστίαση στην “φροντίδα του 

πελάτη” (customer care) και το “να θέτεις τον πελάτη ως πρώτο μέλη μα” (putting customer first) - 

παρά την ιδιαίτερη σημασία και των δύο αυτών παραμέτρων. Μια κριτική απαίτηση για έναν 

οργανισμό που αναζητά να γίνει ηγέτης στην εξυπηρέτηση πελατών στο πεδίο του, είναι να

Μακροχρόνια κερδοφορία

17^____
Διατήρηση πελατών

1LL5____
Ποιότητα σχέσης

17^
Εξυπηρέτηση πελατών

7 -7^
Ικανότητα συστήματος Logistics

Σχηματική Παράσταση 5.5.1.: Κρίσιμες παράμετροι για

μακροχρόνια κερδοφορία

έχει μια λεπτομερή και όσο το δυνατόν αντικειμενική κατανόηση του πως ορίζουν οι ίδιοι οι 

πελάτες την εξυπηρέτηση. Αφού επομένως, γίνει κάτι τέτοιο αντιληπτό και κατανοητό δύναται να
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καταστρωθούν στρατηγικές και να αναπτυχθούν συστήματα με σκοπό να ικανοποιηθούν, ή 

καλύτερα να ξεπεραστούν, οι προσδοκίες των πελατών [1, σελ. 37],

Σε αυτό λοιπόν το ζήτημα τέθηκε και μια από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που 

εστάλη στις επιχειρήσεις, στα πλαίσια της αναζήτησης του επιπέδου της παρεχόμενης 

εξυπηρέτησης πελατών ως διεπιφάνεια των τμημάτων μάρκετινγκ και logistics. Συγκεκριμένα η 

ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής:

“Ιεραρχήστε όσον αφορά στην προτεραιότητα που δίνεται για την επιτυχή διαφοροποίηση της 

επιχείρησής σας, σχετικά με την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, τα παρακάτω:

Το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επανα-ορίσουν 

την εξυπηρέτηση σύμφωνα με τις απόψεις των πελατών τους και εν συνεχεία να αναδιοργανώσουν 

τις διαδικασίες των logistics ώστε να λειτουργούν προς την επίτευξη των νέων στόχων 

εξυπηρέτησης [1, σελ. 37],

Ο διευθυντής logistics και κατά συνέπεια όλη η επιχείρηση θα ωφεληθεί από μια 

κατάλληλα αναπτυγμένη έρευνα για την εξυπηρέτηση πελατών. Μια τέτοια έρευνα επισημάνει τον 

στρατηγικό στόχο του συστήματος logistics, παρέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και σχηματίζει 

κριτήρια για τη λειτουργία του συστήματος αυτού, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των 

τμημάτων της επιχείρησης, ιδίως μεταξύ των τμημάτων logistics και πωλήσεων/μάρκετινγκ, 

παρέχει πολύτιμη πληροφόρηση για τον ανταγωνισμό και δημιουργεί πολύτιμους διαύλους 

επικοινωνίας με τους πελάτες. Τέλος, το σημαντικότερο ίσως εξαγόμενο από μια τέτοια έρευνα 

είναι ο ορθός προσανατολισμός της λειτουργίας των logistics, ώστε να επιτευχθούν οι 

επιχειρησιακοί στόχοι για την εξυπηρέτηση πελατών [2, σελ. 77],

Παραδοσιακά, οι πιο πολλές μετρήσεις και τα πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών ήταν 

εστιασμένα σε εσωτερικές παραμέτρους της επιχείρησης, προσμετρώντας κυρίως παραμέτρους 

όπως διαθεσιμότητα αποθεμάτων και ποσοστά γραμμών διαθέσιμων για διανομή [1, σελ. 37],

Επιπρόσθετα, η παραδοσιακή προσέγγιση της στρατηγικής εξυπηρέτησης πελατών 

βασιζόταν στην ιδέα της εξισορρόπησης όλων των παραγόντων (trade-off), ώστε να επιτευχθούν τα 

επονομαζόμενα κατάλληλα επίπεδα εξυπηρέτησης. Σε αυτό όμως το μοντέλο το κόστος της

■ Ο πελάτης πάνω από όλα (Putting people-customer first) ........................

■ Κατανόηση της έννοιας εξυπηρέτηση σύμφωνα με τον πελάτη (Understand

customer’s definition of service) ........

■ “Φροντίδα” πελατών (Customer care)
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παρεχόμενης εξυπηρέτησης (π.χ. απογραφή, αποθήκευση, μεταφορά κ.τ.λ.) εξισορροπείτο με το 

κόστος έλλειψης αποθέματος (stock-out). Το αναμφισβήτητο συμπέρασμα από την εφαρμογή ενός 

τέτοιου μοντέλου σε οποιαδήποτε αγορά, είναι ότι το ιδανικό επίπεδο εξυπηρέτησης είναι πολύ 

πιθανό να είναι λιγότερο από 100%.

Μια εναλλακτική προσέγγιση, η οποία έχει και μεγαλύτερη συνάφεια με την έννοια της 

ολικής ποιότητας (total quality) που συναντάμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, είναι η 

ιδέα ότι ο στόχος κάθε επιχείρησης και οργανισμού θα πρέπει να είναι να ικανοποιήσει την 

“υπόσχεση εξυπηρέτησης” 100% σε κάθε χρονική στιγμή. Η υπόσχεση εξυπηρέτησης είναι ένα 

πακέτο εξυπηρέτησης υπό διαπραγμάτευση, στο οποίο προμηθευτές και πελάτες συμφωνούν για τη 

βάση στην οποία θα συνεργαστούν. Θα είναι διαφορετική για κάθε πελάτη και η συμφωνία θα 

βασίζεται στην σαφή γνώση από τον προμηθευτή της κερδοφορίας του εκάστοτε πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση αγοράς είναι μάλλον απίθανο να υπάρχουν περισσότερα από τρία ή 

τέσσερα πραγματικά κρίσιμα κριτήρια για κάθε διαφορετικό πελάτη. Αυτά μπορούν να θεωρηθούν 

ως τα κριτήρια “λήψης της παραγγελίας” αλλά και τα κριτήρια “διατήρησης πελατών”. Σαφώς, 

είναι σημαντικό η επιχείρηση να διεξάγει έρευνα ώστε να διαπιστώσει τη φύση των κριτηρίων 

αυτών για κάθε πελάτη και το τον σχετικό βαθμό σημαντικότητας που προσδίδεται σε αυτά από 

κάθε πελάτη ξεχωριστά [1, σελ.38].

Σε αυτό λοιπόν το ζήτημα τέθηκαν και κάποιες από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

που εστάλη στις επιχειρήσεις, στα πλαίσια της αναζήτησης του επιπέδου της παρεχόμενης 

εξυπηρέτησης πελατών ως διεπιφάνεια των τμημάτων μάρκετινγκ και logistics. Συγκεκριμένα οι 

ερωτήσεις που τέθηκαν διατυπώθηκαν ως εξής:

- “Έχετε προχωρήσει στη διεξαγωγή έρευνας για το τι σημαίνει “εξυπηρέτηση πελατών- 

customer service” για τους ίδιους τους πελάτες σας; ”

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
□

- “Προσδιορίστε παρακαλώ με ποιο από τους ακόλουθους τρόπους έλαβε χώρα η έρευνα αυτή 

(Σημειώστε με S):

■ ομαδικές συνεντεύξεις (group interviews).........................

■ Εστιάσεις ομάδων (focus groups).......................................

■ Αναλυτικές συνεντεύξεις (in depth interviews)................

■ Ερωτηματολόγια (questionnaires).......................................

■ Άλλο.............................................................................................. □
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- “Ποιες 4 διαστάσεις/παράμετροι θεωρείτε ότι είναι κρίσιμες για την επιλογή προμηθευτή από 

τους πελάτες σας. Παρακαλώ όπως σημειώσετε με σειρά προτεραιότητας από το σημαντικότερο 

(1) προς το λιγότερο σημαντικό (4).

Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας .. 

Ποιότητα πωλητών αντιπροσώπων□
Συνέπεια παραδόσεων ....................

Τεχνική υποστήριξη .......................

Πληρότητα παραγγελίας.................

Τακτικές επισκέψεις πωλητών

Ποιότητα συσκευασίας ................. .

Ευκολία τοποθέτησης παραγγελίας ___

□

Ανταπόκριση στις απορίες, ερωτήσεις, □παραπονα ........................

Υποστήριξη τοποθέτησης εμπορευμάτων

στο κατάστημα ....... □

Παρακολούθηση των αποθεμάτων των 

λιανοπωλητών από προμηθευτές 

Εγκατάσταση, εγγυήσεις”...............

\>a
Η πληροφόρηση που προκύπτει από την έρευνα των επιχειρήσεων προς τους πελάτες τους 

όχι μόνο παρέχει στοιχεία πάνω στα οποία θα πρέπει να βασίζεται η στρατηγική εξυπηρέτησης 

πελατών, αλλά παρέχει και τη βάση για μια επιτυχημένη τμηματοποίηση της αγοράς η οποία θα 

στηρίζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις εξυπηρέτησης [1, σελ. 38], Παραδοσιακά, οι περισσότερες 

επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν τους πελάτες τους ως ένα σύνολο, μια οντότητα (monolithic entity), ή 

στην καλύτερη περίπτωση τους είχαν κατηγοριοποιήσει βάση κριτηρίων, όπως ο κλάδος στον 

οποίο δραστηριοποιούνται [2, σελ. 79], Τα στοιχεία όμως που προκύπτουν από μια τέτοια έρευνα 

τους δίνουν την δυνατότητα αντί να παρέχουν ομοειδή πακέτα εξυπηρέτησης σε όλους τους 

πελάτες, να αναζητούν ως “ευέλικτοι” οργανισμοί (flexible organizations) την διαφοροποίηση των 

πακέτων εξυπηρέτησης με σκοπό την, όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό, ικανοποίηση των 

συγκεκριμένων απαιτήσεων κάθε πελάτη [1, σελ.38],

Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί μεγάλο βαθμό ευελιξίας της επιχείρησης ώστε να δύναται 

να παρέχει τα ανάλογα εκάστοτε, “πακέτα” εξυπηρέτησης. Επιπρόσθετος απαιτεί λεπτομερή 

κατανόηση των αναγκών του πελάτη, καθώς και της αξιολόγησης που εκείνος θέτει σε κάθε ένα 

από τα στοιχεία της εξυπηρέτησης. Όμως οι υπεύθυνοι logistics, και κατ’ επέκταση και οι 

επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται, θα θεωρούνται επιτυχημένοι μόνον εφόσον αναγνωρίσουν 

αυτές τις σημαντικές λειτουργικές διαφορές και απαιτήσεις εξυπηρέτησης μεταξύ των διαφορών
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τμημάτων πελατών καν προσανατολίσουν τις δυνάμεις προς την κάλυψη των αναγκών κάθε 

ξεχωριστού τμήματος (segment) [2, σελ. 80],

5.6. “ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ” ΚΑΙ “ΤΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ”

Η επίτευξη της “υπόσχεσης εξυπηρέτησης” σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα χρονική στιγμή, 

μπορεί να ορισθεί ως η “τέλεια παραγγελία”. Επίτευξη της τέλειας παραγγελίας σημαίνει ότι κάθε 

ένα από τα στοιχεία του πακέτου εξυπηρέτησης είχε απόδοση ανάλογη της προηγηθείσας 

συμφωνίας [1, σελ.40],

Η “τέλεια παραγγελία” έχει σχεδιαστεί για να μετρά την αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας συνολικά και όχι την αποτελεσματικότητα μιας ξεχωριστής λειτουργίας [2, σελ. 84],

Ένας συχνά χρησιμοποιούμενος ορισμός της τέλειας παραγγελίας περιλαμβάνει: “έγκαιρη 

παράδοση” (delivered on time), “πλήρη” (complete), και “χωρίς παραλείψεις” (error free). Η 

“έγκαιρη παράδοση” προσμετράτε βάση του συμφωνημένου χρόνου υλοποίησης της παραγγελίας, 

η “πληρότητα” προσμετράτε βάση της συμπλήρωσης της παραγγελίας (order fill), και η “έλλειψη 

παραλείψεων” περιλαμβάνει την αποφυγή σφαλμάτων στη σύνταξη των απαραιτήτων εγγράφων 

όπως τα τιμολόγια, καθώς επίσης και σε άλλες πηγές αποτυχίας διασφάλισης της ποιότητας κατά τη 

διαδικασία εκπλήρωσης της παραγγελίας. Τα παραπάνω αποτελούν ένα σημαντικό μέτρο ακόμα 

και για τις καλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς [1, σελ.40]. Συνεπώς, για να θεωρηθεί μια 

παραγγελία, τέλεια, θα πρέπει κάθε στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης της παραγγελίας να 

εκτελεστεί τέλεια. Κάποια πιθανά λάθη που θα μπορούσαν να συμβούν φαίνονται στον πίνακα 

5.6.1..

Η τέλεια παραγγελία αποτελεί ένα μέτρο για την διαχείριση της παραγγελίας και την 

αποτελεσματικότητα των logistics, αλλά δύναται να λειτουργήσει και ως “μοχλός” (lever) για τις 

επιχειρήσεις, ώστε να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους 

[2, σελ.85].
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Τουλάχιστον εννιά στις δέκα παραγγελίες μιας τυπικής επιχείρησης 
“αποτυγχάνουν” για λόγους όπως:

Λάθος στην παραγγελιοληψία 

Έλλειψη πληροφορίας 

(π.χ. κωδικός προϊόντος)

Μη διαθέσιμο προϊόν 

Πρόβλημα πίστωσης 

Ανικανότητα έγκαιρης 

παράδοσης

■ Λάθος κατά την 

συλλογή του προϊόντος

■ Ανακριβή έγγραφα 

συλλογής

■ Καθυστερημένη 

αποστολή

■ Καθυστερημένη άφιξη

■ Μη πλήρη έγγραφα

■ Πρώιμη άφιξη

■ Καταστροφή προϊόντος κατά 

την αποστολή

■ Λάθος στο τιμολόγιο

■ Έκπτωση πελάτη

■ Λάθος κατά την διαδικασία 

πληρωμής

Πίνακας 5.6.1.: Πιθανές “παγίδες” της τέλειας παραγγελίας

Οπως προκύπτει από τα παραπάνω, το βασικό θέμα του κεφαλαίου αυτού είναι ότι οι 

διαρκείς σχέσεις πελάτη-επιχείρησης βασίζονται στη συνεχή παροχή εξυπηρέτησης, υψηλού 

επιπέδου. Για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο και η ποιότητα εξυπηρέτησης που αναζητά ο 

πελάτης, απαιτείται μια σαφής κατανόηση των κρίσιμων ζητημάτων εξυπηρέτησης κάθε τμήματος 

της αγοράς, σε συνδυασμό με μια δέσμευση της επιχείρησης για μια συνεχή ικανοποίηση της 

“υπόσχεσης εξυπηρέτησης” [1, σελ.43].
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Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

“Customer-Driven Quiz —

‘Customer-Driven vs. Asset-Driven Logistics’ ”

Ολες σχεδόν οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι είναι “πελατο-κεντρικές” (Customer-Driven). Οι 

επιχειρήσεις αυτές πιστεύουν ότι είναι κοντά στις ανάγκες των πελατών τους και ότι έχουν 

προσανατολίσει τις λειτουργίες τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές. Παρότι οι 

επιχειρήσεις είναι έχουν αυτή την αντίληψη, πολύ λίγες είναι εκείνες που πραγματικά είναι 

“πελατο-κεντρικές”. Αντίθετα, οι περισσότερες είναι “asset-driven”, αφού έχουν επικεντρώσει το 

χρόνο και την προσοχή των στελεχών τους, τις μετρήσεις και τις αμοιβές τους, και τα συστήματα 

ελέγχου της διοίκησης περισσότερο σε εσωτερικές παρά σε παραμέτρους που βασίζονται στους 

πελάτες. Μάλιστα, ο Copacino C. William, προτείνει ένα απλό τέστ για την επαλήθευση ή μη του 

προηγούμενου ισχυρισμού.
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Customer-Driven Quiz

Asset-Driven 
1 2

Customer-Driven 
3 4 5

Χρόνος που αφιερώνουν τα 
υψηλόβαθμα στελέχη σε 
συναντήσεις με πελάτες

Μια ή δύο 
φορές το 
χρόνο

> 20% του χρόνου

Διενέργεια επίσημης έρευνας 
για την εξυπηρέτηση και την 
ικανοποίηση πελατών

Σπάνια Ετησίως

Διενέργεια επίσημων multi
functional συναντήσεων με 
τους πελάτες

Ποτέ Πολλές φορές στο χρόνο

Μεθοδική καταμέτρηση της 
απόδοσης της παρεχόμενης 
εξυπηρέτησης πελατών

Όχι Επίσημη παρακολούθηση 
σε εβδομαδιαία βάση

Χρήση της ικανοποίησης των 
πελατών ως μέτρο αξιολόγησης 
των στελεχών της επιχείρησης

Όχι Ναι

Ιχνηλάτιση της χρήσης του 
εξοπλισμού ως μέτρο 
αξιολόγησης

Ναι Όχι κρίσιμος παράγοντας

Εστίαση στη μείωση του 
χρόνου εκτέλεσης μιας 
παραγγελίας ως σημαντική 
διοικητική παράμετρο

Καθόλου Κρίσιμη διάσταση

Στις συναντήσεις της διοίκησης 
χρόνος διαμοιράζεται ισόποσα 
σε εσωτερικές διαδικασίες και 
εξωτερικά ζητήματα όπως οι 
ανάγκες των πελατών και οι 
κινήσεις των ανταγωνιστών

Εσωτερική
εστίαση

Ισορροπημένη εστίαση

Διενέργεια κοινών problem
solving συναντήσεων με τους 
πελάτες

Ποτέ Συστηματικά

Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι τουλάχιστον 35 πόντοι στην υποθετική κλίμακα, τότε η 

επιχείρηση μπορεί να θεωρείται “πελατο-κεντρική” (Customer-Driven). Αποτελέσματα μικρότερα 

των 20 πόντων υπονοούν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των σχέσεων της 

επιχείρησης με τους πελάτες της.
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Οι διευθυντές logistics δύνανται να συνδράμουν σε σημαντικό ποσοστό στο να παραμείνει 

η λειτουργία τους -και κατ’ επέκταση και όλη η επιχείρηση- “πελατο-κεντρική” (Customer- 

Driven). Ολοένα και πιο πολλές επιχειρήσεις διαφοροποιούνται από τους ανταγωνιστές τους στη 

βάση της αριστοποίησης των συστημάτων logistics. Για να επιτευχθεί μια τέτοια διαφοροποίηση 

απαιτείται μια σε βάθος κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών σε θέματα logistics και 

προϋποθέτει οι υπεύθυνοι logistics να είναι κοντά στους πελάτες αφουγκραζόμενοι τις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τις 

δραστηριότητες τους ώστε να “ευθυγραμμίζονται” με τις ανάγκες των πελατών [2 σελ. 90-92],

ΜΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ



70ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ LOGISTICS

Σχετική Βιβλιογραφία

1. Christopher Martin, “Marketing Logistics”, Butterworth Heinemann, Professional 

Development, 1997, p. 26-43.

2. Copacino C. William, “Supply Chain Management -‘The Basics and Beyond’-”, 1997, p. 76- 

85, 90-92.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ LOGISTICS 71
ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στρατηγικές και Πολίτικες Logistics 

για την Εξυπηρέτηση Πελατών

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν την εξυπηρέτηση πελατών ως μια 

σημαντική παράμετρο της δράστηριότητάς τους. Όταν όμως πιέζονται να δώσουν ένα 

σαφή ορισμό, λίγες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που μπορούν άμεσα να περιγράφουν 

ή να εξηγήσουν ακριβώς τι εννοούν όταν λένε εξυπηρέτηση πελατών.

Παραδοσιακά, ο όρος της εξυπηρέτησης βασιζόταν σε πολύ ευρείς υποθέσεις 

του τι θέλει ο πελάτης, χωρίς να υπάρχει σαφής στρατηγική και πολιτική της 

επιχείρησης. Για να αναπτυχθούν όμως στρατηγικές και πολιτικές σε μια επιχείρηση 

και για να είναι και επιτυχημένες θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι σε ένα 

κατάλληλο πλαίσιο και εν συνεχεία να μετρούνται, να παρακολουθούνται και να 

ελέγχονται οι διαδικασίες που αναπτύχθηκαν [1, σελ.. 24],

6.2. Service-Driven Συστήματα logistics

Είναι γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς σαφείς 

δηλώσεις αποστολής και χωρίς συγκεκριμένους στόχους για τη λειτουργία των
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logistics. Η απουσία αποστολής και στόχων περιπλέκει τις λειτουργίες της 

επιχείρησης, δημιουργεί αντιπαραθέσεις και συγχύσεις στους κόλπους της και συχνά 

οδηγεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος logistics το οποίο δεν είναι σε αρμονία με 

τους στρατηγικούς στόχους της [2, σελ. 81].

Ως ρόλος των logistics μπορεί να θεωρηθεί η ανάπτυξη συστημάτων και οι 

“υποστηριχτικές” συνδυαστικές διαδικασίες, οι οποίες σκοπό έχουν να διασφαλίσουν 

την ικανοποίηση του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών. Αυτή είναι και η 

σημασία ενός service-driven συστήματος logistics - ένα σύστημα το οποίο είναι 

σχεδιασμένο να ικανοποιεί σαφώς καθορισμένους στόχους εξυπηρέτησης [3, sel. 47],

Η ανάπτυξη, επομένως, σαφών σκοπών και συγκεκριμένων στόχων απόδοσης 

θα λειτουργήσει θετικά τόσο για την ίδια τη λειτουργία των logistics, όσο και για την 

επιχείρηση ως σύνολο [2, σελ. 81],

6.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΦΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Πολλές επιχειρήσεις διαχωρίζουν τους σκοπούς (goals) από τους αντικειμενικούς 

στόχους (objectives), όταν καθορίζουν τα πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών. Οι σκοποί 

(goals) συνήθως είναι πιο ευρείς, γενικευμένες δηλώσεις/προτάσεις σχετικές με τα 

συνολικά αποτελέσματα τα οποία μια επιχείρηση προσπαθεί να επιτύχει. Οι 

αντικειμενικοί στόχοι (objectives) από την άλλη, τα μέσα δηλαδή με τα οποία 

επιτυγχάνονται αυτοί οι σκοποί, έχουν συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις. Συνήθως 

λοιπόν, μια επιχείρηση καθορίζει ένα ελάχιστο αριθμό απαιτήσεων που χρειάζονται 

για να επιτευχθεί ο αντικειμενικός στόχος και εν συνεχεία προσπαθεί να βελτιωθεί ως 

προς αυτό.

Ένας αντικειμενικός στόχος είναι, λοιπόν, σαφώς πιο συγκεκριμένος από ένα 

σκοπό. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι μετρήσιμος, επιτεύξιμος (όχι ουτοπικός), και 

φυσικά σύμφωνος με τους σκοπούς τις επιχείρησης.

Δυστυχώς, πολλές από τις δηλώσεις (statement) επιχειρήσεων σχετικά με την 

εξυπηρέτηση πελατών, αναλώνονται σε κοινότοπες γενικές κατευθύνσεις-σκοπούς 

παρουσιάζοντας έλλειψη σαφών αντικειμενικών στόχων οι οποίοι καθορίζουν πως θα 

ικανοποιηθούν οι σκοποί αυτοί. Αυτό είναι ένα σημαντικότατο πρόβλημα για τις 

επιχειρήσεις διότι εάν οι αντικειμενικοί στόχοι και τα πρότυπα εξυπηρέτησης 

πελατών δεν είναι συγκεκριμένα, τότε είτε μπορεί να αγνοούνται είτε να μην μπορούν

-k. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ LOGISTICS 72
ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ LOGISTICS 73
ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

να δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις στο προσωπικό της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, το τμήμα logistics μπορεί να λειτουργήσει ως το “εξιλαστήριο θύμα” 

του τμήματος μάρκετινγκ. Εάν για παράδειγμα ένα καινούργιο προϊόν αποτύχει, το 

τμήμα μάρκετινγκ μπορεί να υποστηρίξει ότι η εισαγωγή του νέου αυτού προϊόντος 

απέτυχε εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου εξυπηρέτησης. Χωρίς σαφείς κατευθυντήριες 

οδηγίες, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών δεν έχει μια βάση για να αποδείξει ότι 

εφαρμόστηκαν τα συμφωνημένα και αποδεκτά επίπεδα εξυπηρέτησης.

Σε μερικές πάντως επιχειρήσεις, τα πρότυπα (standards) είναι πολύ 

συγκεκριμένα και μάλιστα οι επιπλέον αμοιβές (bonuses) τόσο της διοίκησης, όσο 

και του υπόλοιπου ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης είναι στενά συνδεδεμένα 

με την επίτευξη των στόχων αυτών.

Εξάλλου, επειδή ακριβώς η παρεχόμενη εξυπηρέτηση πελατών είναι ένα 

ανταγωνιστικό εργαλείο, θα πρέπει η επιχείρηση να ελέγξει τι κάνουν οι 

ανταγωνιστές και αφού κάνει τις συγκρίσεις της να προχωρήσει στις τυχόν 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες [4, σελ. 110, 111],

6.3.1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η διαφορετικότητα των αναγκών των ποικίλων λειτουργιών της επιχείρησης σημαίνει 

ότι οι στόχοι της εξυπηρέτησης πελατών θα πρέπει να εξισορροπούνται και να 

καθορίζονται επακριβώς οι περιορισμοί τους ώστε, συνολικά, το σύστημα logistics να 

είναι οικονομικά αποδοτικό (cost-effective). Οι στόχοι θα πρέπει να μελετώνται σε 

δύο επίπεδα: (α) το κριτήριο της αγοράς (market standard), το οποίο εστιάζεται στην 

γενικότερη ποιότητα της εξυπηρέτησης γκρουπ πελατών ή προϊόντων, και (β) το 

λειτουργικό κριτήριο (operational standard), το οποίο εστιάζεται σε συγκεκριμένα 

επίπεδα εξυπηρέτησης για διαφορετικούς πελάτες, προϊόντα ή δραστηριότητες 

διανομής. Μια ανάλυση των δύο αυτών κριτηρίων θα δίνει στην επιχείρηση την 

δυνατότητα να κατηγοριοποιήσει τους διαφορετικούς στόχους της, με σκοπό να θέσει 

τις απαραίτητες προτεραιότητες [5, σελ. 212],

6.4. ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Θα θεωρείτο αναμενόμενο, στόχος κάθε συστήματος logistics να είναι η παροχή, σε 

όλους τους πελάτες, του επιπέδου εξυπηρέτησης που απαιτούν. Όμως, δεν θα πρέπει
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να παραλή φθεί το γεγονός ότι, κανένας προϋπολογισμός δεν είναι απεριόριστος και 

επομένως κάθε επιχείρηση, αναπόφευκτα, θα πρέπει να θέτει προτεραιότητες όσον 

αφορά στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση προς τους πελάτες της [3, σελ. 56],

Σε επίπεδο αγοράς, είτε μπορούν να αναγνωριστούν ομάδες πελατών που 

παρουσιάζουν συναφείς απαιτήσεις ένεκα του μεγέθους ή του τύπου της 

δραστηριοποίησής τους, ή και να ομαδοποιηθούν προϊόντα σύμφωνα με την 

εξυπηρέτηση που πρέπει να συνοδεύει την προώθησή τους.

Εξετάζοντας αρχικά τις ομάδες πελατών, είναι σημαντικό να οριστούν οι 

στόχοι για κάθε μια με σκοπό να μειωθεί ο αριθμός των εναλλακτικών - αφού οι 

περισσότερες αγορές είναι ετερογενείς (heterogeneous) και κάθε πελάτης έχει 

ξεχωριστές ανάγκες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον ορισμό γενικών 

προτύπων εξυπηρέτησης. Έχει βρεθεί ότι είναι δυνατή και εφαρμόσιμη η 

κατηγοριοποίηση πελατών ανάλογα με τις ανάγκες τους, αλλά θα πρέπει επίσης να 

είναι προσιτοί (accessible). Με άλλα λόγια, να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και 

να είναι “προσβάσιμοι” σαν ομάδα -όσον αφορά τις λειτουργίες του μάρκετινγκ και 

των logistics (κυρίως διανομή)- ειδικά αν αποτελούν μέρος ενός κεντρικού 

αγοραστικού συνεταιρισμού [5, σελ. 213-214],

Οι πελάτες που απαιτούν εξυπηρέτηση, μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα 

με το μέγεθος και τον όγκο των παραγγελιών τους- ή αλλιώς η ομαδοποίησή τους 

μπορεί να είναι γεωγραφική ή πολιτική. Φυσικά, δεν παρουσιάζουν όλοι οι πελάτες 

τις ίδιες ανάγκες εξυπηρέτησης, είτε αναφερόμαστε σε συνολικούς χρόνους 

διεκπεραίωσης της παραγγελίας, είτε σε ημερομηνίες παραδόσεων είτε σε ευελιξία 

είτε οτιδήποτε άλλο. Ούτε, εξάλλου, θεωρούν “εαυτούς” εξίσου “ευεργετημένους” 

από την παρεχόμενη εξυπηρέτηση. Σχεδόν πάντοτε, τα μεγαλύτερα οφέλη 

προέρχονται από την μικρότερη ομάδα πελατών -ο νόμος του Pareto (80/20) βρίσκει 

στο σημείο αυτό εφαρμογή, αφού προβλέπει ότι το 80% των δραστηριοτήτων γίνεται 

με το 20% των πελατών [5, σελ. 214],

6.4.2. Ο “ΝΟΜΟΣ TOY PARETO” (ΚΑΝΟΝΑΣ 80/20) ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΠΕΛΑΤΩΝ

Ο νόμος αυτός μπορεί να παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη μιας, οικονομικά 

αποδοτικής, στρατηγικής εξυπηρέτησης. Βασικά, όπως προαναφέρθηκε, το θέμα της
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εξυπηρέτησης εναπόκειται στο ότι, ούτε όλοι οι πελάτες μιας επιχείρησης είναι 

εξίσου κερδοφόροι, ούτε όλα τα προϊόντα εξίσου προσοδοφόρα, συνεπώς θα πρέπει 

το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης να παρέχεται στους κρίσιμους πελάτες (key 

customers) και στα προϊόντα “κλειδιά” (key products). Ξεκινώντας, επομένως, από 

την βάσιμη υπόθεση ότι, οι χρηματικοί πόροι που δύναται μια επιχείρηση να 

δαπανήσει για την εξυπηρέτηση των πελατών της, είναι περιορισμένοι, η διάσταση 

της εξυπηρέτησης θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της καταλληλότερης 

κατανομής πόρων.

Η σχηματική παράσταση 6.4.2.1. δείχνει πως διαφέρουν τα κέρδη, σε μια 

τυπική επιχείρηση, ανάλογα με τον πελάτη και το προϊόν.

1

Σχηματική Παράσταση 6.4.2.1: Ο νόμος του Pareto για την εξυπηρέτηση

Παραδοσιακά, η καμπύλη χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: το 20% των 

περισσότερο κερδοφόρων προϊόντων και πελατών αποτελούν την κατηγορία “Α”, το 

επόμενο 50% ονομάζεται “Β” και το υπόλοιπο 30% είναι η κατηγορία “C”. (Ο 

διαχωρισμός μεταξύ των κατηγοριών είναι τυχαίος και αυθαίρετος, καθώς το σχήμα 

της καμπύλης θα διαφέρει από κλάδο σε κλάδο και από αγορά σε αγορά).

Στην προκειμένη περίπτωση ανάλυσης, το καταλληλότερο μέτρο είναι το 

κέρδος και όχι τα έσοδα από τις πωλήσεις ή ο όγκος. Αιτιολογία για το επιχείρημα
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αυτό είναι ότι τα έσοδα και ο όγκος ως κριτήρια μπορεί να αποκρύπτουν (disguise) 

σημαντικές διαφορές στα κόστη. Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο 

σημείο αυτό είναι ότι οι παραδοσιακές λογιστικές μέθοδοι δεν βοηθούν στην 

αναγνώριση κάθε ενός από τα κόστη, τόσο όσον αφορά στο κόστος εξυπηρέτησης 

των πελατών, όσο και στο κόστος (σχετικό με την εξυπηρέτηση) κάθε προϊόντος, 

καθώς αυτό διαφέρει από προϊόν σε προϊόν [3, σελ. 57, 58],

6.4.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ “A, Β, C” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κατηγοριοποίηση ενός πελάτη, η οποία θα βασίζεται 

στις ανάγκες εξυπηρέτησης και την κερδοφορία του, είναι δυνατή εάν και εφόσον 

κάτι τέτοιο είναι λειτουργικά εφικτό και αντανακλά τα δυνητικά κέρδη που 

αναμένονται από τον πελάτη [5, sel. 214],

Εξετάζοντας τώρα τα προϊόντα, και αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν με ένα 

παρόμοιο τρόπο. Εκείνο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η αναγνώριση της 

συνεισφοράς στο κέρδος κάθε ενός προϊόντος ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, με τον όρο 

συνεισφορά εννοείται η διαφορά μεταξύ των συνολικά προστιθέμενων κερδών και 

του άμεσου κόστους που προσδίδεται στο εκάστοτε προϊόν, καθώς αυτό μετακινείται 

στο σύστημα logistics.

Εξετάζοντας τις διαφορές στην κερδοφορία των προϊόντων, μπορεί να γίνει 

χρήση της κατηγοριοποίησης A, Β, C. Πρωταρχικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

βάση για ένα κλασσικό έλεγχο των αποθεμάτων, όπου το υψηλότερο επίπεδο 

εξυπηρέτησης (όπως αυτό φαίνεται από τα διαθέσιμα αποθέματα ασφαλείας) 

παρέχεται για τα προϊόντα “Α”, ένα ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο για τα προϊόντα 

“Β” και ένα ακόμα χαμηλότερο για τα αντίστοιχα “C”. Έτσι για παράδειγμα,, μπορεί 

μια επιχείρηση να ακολουθήσει την ακόλουθη πολιτική διαθεσιμότητας αποθέματος: 

Κατηγορία προϊόντος Διαθεσιμότητα αποθέματος 

A 99%

Β 97%

C 90%

Εναλλακτικά, και ίσως προτιμότερο, είναι να διαφοροποιήσει, μια επιχείρηση, 

τα διαθέσιμα αποθέματά της, διατηρώντας τα προϊόντα “Α” όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στον πελάτη και τα αντίστοιχα “Β” και “C” πιο πίσω στην εφοδιαστική
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αλυσίδα. Το πλεόνασμα εσόδων που προκύπτει από τη συγκέντρωση των προϊόντων 

“Β” και “C” σε λιγότερους αποθηκευτικούς χώρους, λογικά θα καλύπτει τις επιπλέον 

δαπάνες αποστολής τους στους πελάτες με ταχύτερη μεταφορά (π.χ. overnight 

delivery).

Σαφώς, ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης του επιπέδου εξυπηρέτησης, για ένα 

προϊόν, είναι να λάβει η επιχείρηση υπόψη της, τόσο την συνεισφορά του στο κέρδος 

όσο και τη ζήτηση κάθε προϊόντος [3, σελ. 58 και 5, σελ. 214-215],

Και τα δύο αυτά κριτήρια μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα με το 

σχηματισμό ενός πίνακα (Πιν. 6.4.3.1.). Για τον πίνακα αυτό μπορούμε να 

αναφέρουμε τα εξής:

Ιο Τεταρτημόριο: Αναζήτηση μείωσης κόστους

Επειδή αυτά τα προϊόντα έχουν μεγάλο όγκο προτείνεται να είναι σε άμεση 

ζήτηση, ένεκα ακριβώς της συχνότητας παραγγελίας τους. Παρόλα αυτά βρίσκονται 

ακόμα σε χαμηλό επίπεδο όσον αφορά στην συνεισφορά στα συνολικά κέρδη και θα 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επανεξέταση του κόστους των προϊόντων και 

του συστήματος logistics για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της 

κερδοφορίας τους.

(1) (2)
Αναζήτηση μείωσης Παροχή υψηλού βαθμού

κόστους διαθεσιμότητας

(3) (4)
Αναθεώρηση J-I-T

διανομή

Lo Hi

Συνεισφορά στο κέρδος

Πίνακας 6.4.3.1,: Διαχείριση επιπέδου

εξυπηρέτησης προϊόντος

2ο Τεταρτημόριο: Παροχή υψηλού βαθμού διαθεσιμότητας

Αυτά τα προϊόντα παρουσιάζουν συχνή ζήτηση και είναι περισσότερο 

κερδοφόρα από τα προηγούμενα. Για αυτά προτείνεται το υψηλότερο επίπεδο
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εξυπηρέτησης διαθέτοντάς τα όσο γίνεται πιο κοντά (στην εφοδιαστική αλυσίδα) 

στον πελάτη και με υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας. Εξαιτίας, μάλιστα, του σχετικά 

μικρού αριθμού αυτών των προϊόντων, θα δύναται μια επιχείρηση να ακολουθήσει 

μια τέτοιου είδους στρατηγική.

3ο Τεταρτημόριο: Αναθεώρηση

Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να αποτιμώνται συχνά, με 

απώτερο σκοπό να διαγραφούν από το εύρος των προϊόντων. Δεν συνεισφέρουν στα 

κέρδη της επιχείρησης (ή τουλάχιστον μόνο οριακά) και παράλληλα δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη κινητικότητα από πλευράς όγκου πωλήσεων. Συνεπώς, αν 

δεν παίζουν ένα στρατηγικής σημασίας ρόλο στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 

(product portfolio) της επιχείρησης, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αφαίρεσής τους. 

4ο Τεταρτημόριο: J-I-T διανομή

Επειδή αυτά τα προϊόντα είναι αρκετά κερδοφόρα αλλά πωλούνται με ένα 

σχετικά χαμηλό ρυθμό, είναι υποψήφια για J-I-T διανομή. Με άλλα λόγια, θα πρέπει 

να βρίσκονται σε έναν κεντρικό αποθηκευτικό χώρο, όσον το δυνατόν πιο πίσω στην 

εφοδιαστική αλυσίδα με σκοπό τη μείωση της συνολικής επένδυσης 

αποθεματοποίησης, και να μεταφέρονται απευθείας στους πελάτες με διανομές 

εξπρές [3, σελ. 58-59],

6.4.4. ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η παραπάνω έννοια που αναπτύχθηκε σχετικά με τις προτεραιότητες για 

εξυπηρέτηση με βάση την κερδοφορία των προϊόντων, μπορεί να επεκταθεί ώστε να 

περιλαμβάνει και τις προτεραιότητες με βάση τους πελάτες. Επειδή, ακριβώς, ο 

κανόνας του 80/20 βρίσκει εφαρμογή και στους πελάτες όπως και στα προϊόντα, έχει 

νόημα να εστιάσει η επιχείρηση της πηγές της σε πελάτες “κλειδιά” όπως και σε 

προϊόντα “κλειδιά”.

Η σχηματική παράσταση 6.4.4.1. δείχνει ότι εάν εφαρμοστεί ο κανόνας 80/20 τόσο 

για τα προϊόντα όσο και για τους πελάτες όλες οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από πολύ 

λίγους πελάτες οι οποίοι αγοράζουν λίγα πολύ κερδοφόρα προϊόντα.
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σ
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Προϊόντα κλειδιά, πελάτες κλειδιά 
("περιφρούρηση")

A

Β

C

Α Β C

—

Ανάπτυξη

Ανάπτυξη Διατήρηση

Αναθεώρηση

Πελάτες

Σχηματική Παράσταση 6.4.4.Ι.: Εξυπηρέτηση πελατών και

ο Νόμος 80/20

Πράγματι, με κάποιους απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς προκύπτει ότι:

20% των πελατών αγοράζει 20% των προϊόντων 

= 4% όλων των συναλλαγών πελατών/προϊόντων 

Από όπου προκύπτει το:

80% του 80% των συνολικών κερδών = 64% 

ή πιο αναλυτικά το 4% των συναλλαγών αποδίδει στην επιχείρηση το 64% των 

συνολικών κερδών!

Σύμφωνα με τα παραπάνω δύναται μια επιχείρηση να βγάλει χρήσιμα 

συμπεράσματα και να καταστρώσει ορθότερα την στρατηγική της περί την 

εξυπηρέτηση πελατών. Από την μια λοιπόν, θα πρέπει μια επιχείρηση, να προσφέρει 

τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης στους κρίσιμους πελάτες “κλειδιά” οι οποίοι και 

παραγγέλνουν τα προϊόντα “κλειδιά”, ήτοι εκείνα με υψηλό δείκτη κερδοφορίας . 

Από την άλλη, θα πρέπει να παρακολουθεί και να επανεξετάζει σε συστηματική βάση 

τους λιγότερο κερδοφόρους πελάτες και τα λιγότερο προσοδοφόρα προϊόντα. Βέβαια, 

και κάπου ενδιάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες καταστάσεις, θα πρέπει μια επιχείρηση 

να λαμβάνει υπόψη της και την “κρίσιμη αξία” (critical value) που έχει ένα προϊόν
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για τον πελάτη. Γεγονός, που καλό θα είναι να λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερα κατά την 

κατάστρωση στρατηγικής εξυπηρέτησης για τα ανταλλακτικά προϊόντα (spare parts). 

Η ιδέα που υποβόσκει είναι ότι, εάν κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα είναι 

σημαντικά για, π.χ., τη λειτουργία ενός μηχανήματος το κόστος μερικής παύσης του 

οποίου, είναι ιδιαίτερα υψηλό, τότε σε αυτά προσδίδεται, από τον πελάτη, μεγάλος 

βαθμός “κρίσιμης αξίας”. Εάν δοθεί ένας βαθμός σημαντικότητας στην κρισιμότητα 

κάθε προϊόντος, τότε και η κατάταξη σύμφωνα με τον κανόνα 80/20 θα 

προσαρμοστεί ανάλογα.

Στον επόμενο πίνακα 6.4.4.1. δίνεται ένα παράδειγμα των όσων 

προαναφέρθηκαν:

Πίνακας 6.4.4.1. Ανάλυση κρίσιμης αξίας

Προϊόντα Προτεραιότητα Κρίσιμη αξία Προτεραιότητα Προτεραιότητα
ανάλογα με την 
κερδοφορία

για τους 
πελάτες

1 2

X
Κρίσιμη αξία 

3

για
εξυπηρέτηση

Γ 1 X 3 1
π 2 X 4 2
Ρ 3 X 6 5
Β 4 X 4 2
X 5 X 5 4
Υ 6 X 18 8
ζ 7 X 14 7
Η 8 X 8 6

9 X 27 10
Κ 10 X 20 9

Κρίσιμες αξίες: 1 = Χαμένη πώληση
2 = Μικρή καθυστέρηση αποδεκτή
3 = Μεγαλύτερη καθυστέρηση αποδεκτή
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6.5. Απαιτήσεις σε Logistics για την Υποστήριξή του Μάρκετινγκ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

6.5.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αυτές καθορίζονται από τον τύπο του πελάτη, διότι εκείνος προσδιορίζει την 

απαιτούμενη εξυπηρέτηση. Και μάλιστα συνήθως ισχύει η αντιστοιχία:

■ Καταναλωτική αγορά -> Χαμηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης

■ Βιομηχανική αγορά -» Υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης

Οι απαιτήσεις της αγοράς καθορίζονται, επίσης, και από χρονικές 

παραμέτρους, ανάλογα, δηλαδή, με την χρονική στιγμή κατά την οποία λαμβάνει 

χώρα η συναλλαγή. Έτσι, όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά και στην παράγραφο του 

κεφαλαίου, έχουμε απαιτήσεις σε logistics:

Πριν τη συναλλαγή: Οι απαιτήσεις αυτές σχετίζονται με την διαθεσιμότητα του 

προϊόντος, τον κύκλο παραγγελιοληψίας κ.λ.π.

Κατά τη συναλλαγή: Που αφορούν στοιχεία όπως τόπος, χρόνος, επείγον, back order, 

υποκατάστατα προϊόντα, order and delivery status, κ.λ.π

Μετά την συναλλαγή: Που σχετίζονται με την υποστήριξη μετά την πώληση (after 

sale support) [6, σελ. 497,498],

6.5.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στρατηγική λειτουργία των logistics σχετίζεται με προσαρμογές στην διάρκεια του 

κύκλου ζωής του προϊόντος και με την ανάλυση κόστους αποτελέσματος.

Όσον αφορά την τελευταία, θα πρέπει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών 

να δικαιολογείται από την σχέση κόστους-αποτελέσματος.

Ενώ αναλυτικότερα, σχετικά με τις προσαρμογές στην διάρκεια του κύκλου 

ζωής του προϊόντος, μπορούν να επισημανθούν εξής:

Είσοδος του προϊόντος στην αγορά: Στο στάδιο αυτό οι πωλήσεις είναι σχετικά 

απρόβλεπτες, ενώ παράλληλα διαφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης διαθεσίμων 

αποθεμάτων, προκειμένου να υπάρχει συνεχής και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, 

γεγονός που συνεπάγεται υψηλό βαθμό ικανοποίησής τους και κατ’ επέκταση υψηλό 

κόστος.

Φάση ανάπτυξης του προϊόντος: Εδώ οι πωλήσεις είναι περισσότερο προβλέψιμες και 

κατά συνέπεια στα logistics υπάρχει έλεγχος της σχέσης κόστους-αποτελέσματος
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Φάση ωριμότητας: Στάδιο στο οποίο ο ανταγωνισμός εντείνεται και φθάνει ακόμα 

και σε πολύ υψηλά επίπεδα. Παρά ταύτα, υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της σχέσης 

κόστους-αποτελέσματος, καθώς επίσης και δυνατότητα επιλεκτικής εξυπηρέτησης 

πελατών (οπότε και εφαρμόζουμε τη “A, Β, C μέθοδο”, ‘όπως αυτή αναπτύχθηκε 

στην παράγραφο 3.2.).

Φάση απόσυρσης: Εδώ αρχίζει η απόσυρση του προϊόντος ή παρατηρείται μείωση 

στη ζήτηση και κατ’ επέκταση και στη διανομή του, και τα logistics καλούνται σε 

υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης χωρίς κίνδυνο [6, σελ. 498],

6.6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στην ακόλουθη σχηματική παράσταση, φαίνεται η βασική λογική, με την οποία 

μπορεί να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί η στρατηγική εξυπηρέτησης πελατών 

(customer service) μιας επιχείρησης:
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Audit στην εξυπηρέτηση πελατών
Επιχειρηματικ

Απαιτήσι
ίς δυνατότητες & 
:ις πελατών

' <
Τοποθέτηση στόχων και προτύπων 

απόδοσης
Επιλογή μονάδων μέτρησης 
Καθορισμός συσχετήσεων 
Καθορισμός στόχων ανά μερίδιο

Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών

Προσανατολισμός στη αποτελεσματικότητα 
Επεξεργασία παραγγελιών 
Απαιτήσεις πελατών
- Μονάδες μέτρησης απόδοσης 
Προσανατολισμός στην αποδοτικότητα
- Ικανοποίηση πελατών
- Κατάσταση ανταγωνισμού

Καθορισμός διαδικασιών 1
ελέγχου και αξιολόγησης

- Παρακολούθηση
- Παρακολούθηση
- Παρακολούθηση 
ανταγωνισμού

απόδοσης 
στρατηγικής 
πελατών &

Ναι

Σχηματική Παράσταση 6.6.1.: Λογικό διάγραμμα στρατηγικής

για την εξυπηρέτηση πελατών
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6.7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μέχρι το σημείο αυτό, δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα στη δυναμικότητα της 

απόδοσης κατά σχεδίασμά της δομής του συστήματος logistics. Με άλλα λόγια, η 

απόδοση της εξυπηρέτησης πελατών συνδέθηκε άμεσα με έννοιες όπως η 

διαθεσιμότητα του προϊόντος (availability), η ικανότητα εκπλήρωσης της 

παραγγελίας (capability) και η ποιότητα (quality). Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο να 

αναφερθούν και να αναπτυχθούν μερικές λειτουργικές παράμετροι, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, κατά την κατάστρωση των στρατηγικών και πολιτικών logistics, 

για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. Τέσσερις από αυτές τις 

παραμέτρους αυτές είναι οι: (1) ευέλικτες λειτουργίες (flexible operations), (2) 

αναβολή (postponement), (3) αντίστροφα logistics (reverse logistics) και (4) 

συνένωση αποστολών (shipment consolidation) [7, σελ. 279],

6.7.1. ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (FLEXIBLE OPERATIONS)

Η έννοια της ευελιξίας στις λειτουργίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε σχεδιασμού 

που περιλαμβάνει απρόοπτα περιστατικά (contingency planning) ή τυποποιημένων 

διαδικασιών (standard operating procedures). Σε κάθε περίπτωση, η ικανότητα μιας 

επιχείρησης να ελέγχει με ακρίβεια τη κατάσταση των αποθεμάτων αλλά και η 

δυνατότητά της να αλλάζει την εκπλήρωση παραγγελιών μεταξύ των διαφόρων 

αποθηκευτικών της χώρων όταν και εφόσον παρίσταται ανάγκη, θεωρούνται 

προαπαιτούμενα των ευέλικτων διαδικασιών. Και ενώ η χρήση ευέλικτων 

διαδικασιών για σχεδίασμά που περιλαμβάνει απρόοπτα περιστατικά γινόταν από 

αρκετά νωρίς, η ενσωμάτωση ευέλικτων διευθετήσεων ως ένα βασικό κομμάτι του 

σχεδιασμού του συστήματος είναι μια νέα και ραγδαίως αυξανόμενη διάσταση στο 

χώρο της διαχείρισης των logistics. Σε μεγάλο βαθμό, μια προγραμματισμένη 

ικανότητα ευέλικτων λειτουργιών μπορεί να αντισταθμίσει τα αποθέματα ασφαλείας 

σε πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους, τα οποία απαιτούνται για την εξυπηρέτηση 

των πελατών [7, σελ. 279-281],
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6.7.2. ΑΝΑΒΟΛΗ (POSTPONEMENT)

Η έννοια της αναβολής υφίσταται μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, 

πρακτικές εφαρμογές της στο χώρο των λειτουργιών logistics δεν υλοποιήθηκαν παρά 

μόνο πρόσφατα. Η αναβολή προσφέρει ένα τρόπο μείωσης της προβλεπόμενης φύσης 

των παραδοσιακών λειτουργιών logistics. Είναι γεγονός, ότι οποιαδήποτε κίνηση, 

προώθηση ή αποθήκευσε σε ένα σύστημα logistics λαμβάνει χώρα ένεκα κάποιας 

πρόβλεψης μιας μελλοντικής συναλλαγής επιχείρησης-πελάτη. Στο βαθμό, στον 

οποίο είναι εφικτή η αναβολή της τελικής κατασκευής ή των logistics ενός προϊόντος, 

μέχρι να εξασφαλιστεί η δέσμευση από τον πελάτη, ο κίνδυνος που συνδέεται με το 

σχεδίασμά των αποθεμάτων αυτομάτως μειώνεται ή και εξαλείφεται. Δύο τύποι 

αναβολής θα πρέπει να εξετάζονται κατά τη διαμόρφωση των λειτουργικών 

διαδικασιών logistics: (1) “αναβολή μορφοποίησης” (form postponement) και (2) 

“χρονική αναβολή” (temporal postponement).

Η βασική ιδέα της αναβολής μορφοποίησης (form postponement), είναι η 

διατήρηση ενός προϊόντος σε μια όσο το δυνατόν ουδέτερη κατάσταση κατά την 

παραγωγική διαδικασία. Τοιουτοτρόπως, παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα 

μείωσης του αριθμού των αποθεμάτων που απαιτούνται για την υποστήριξη μιας 

ευρείας γραμμής προσπάθειας μάρκετινγκ. Αφού το προϊόν δεν έχει πάρει τη τελική 

του μορφή, έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει πολλές διαφορετικές απαιτήσεις 

των τελικών πελατών.

Από την άλλη, η βασική αρχή που διέπει τη χρονική αναβολή είναι, η 

διατήρηση μιας πλήρης ποικιλίας προϊόντος σε μερικούς κεντρικούς αποθηκευτικούς 

σταθμούς χωρίς να λαμβάνει χώρα καμία προωθητική κίνησή τους στην αγορά, παρά 

μόνο κατόπιν λήψης παραγγελίας από κάποιον πελάτη. Όταν, λοιπόν, ξεκινά, 

οποιαδήποτε διαδικασία logistics, αυτή είναι προς ένα προ-συμφωνημένο προορισμό, 

ήτοι συγκεκριμένο πελάτη.

Οι δύο τύποι αναβολής (postponement) προσφέρουν στην επιχείρηση τρόπους 

αποφυγής της δέσμευσης ενός προϊόντος στην αγορά, αν δεν έχει προηγηθεί 

παραγγελία από πελάτη. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι δύο αυτοί τύποι κινούνται 

από αντίθετες κατευθύνσεις με τον ίδιο, όμως, σκοπό, τη μείωση της 

προβλεπτικότητας (anticipation). Η αναβολή μορφοποίησης, κινεί ένα μη 

διαφοροποιημένο (nondifferentiated) προϊόν προς την αγορά με σκοπό να το
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τροποποιήσει ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών σε κάποιο στάδιο των 

διαδικασιών logistics. Η χρονική αναβολή περιλαμβάνει μια προσπάθεια αποφυγής 

οιασδήποτε μετακίνησης ενός διαφοροποιημένου προϊόντος μέχρι τη λήψη μιας 

παραγγελίας. Οι παράγοντες εκείνοι, που καθορίζουν ποιος από τους δύο τύπους θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση έχουν τη βάση τους σε στοιχεία όπως ο 

όγκος, η αξία, οι πρακτικές του ανταγωνισμού, οι οικονομίες κλίμακας, και βέβαια η 

απαιτούμενη εξυπηρέτηση του πελάτη σε όρους ταχύτητας και συνέπειας 

παραδόσεων [7, σελ. 281-283],

6.7.3. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ LOGISTICS (REVERSE LOGISTICS)

Μια εξειδικευμένη μορφή λειτουργιών logistics είναι η μετακίνηση των προϊόντων 

στο κανάλι διανομής, πίσω προς τη κατασκευάστρια εταιρεία. Οι ανακλήσεις 

προϊόντων, που οφείλονται στα, όλο και πιο αυστηρά, πρότυπα ποιοτικού ελέγχου, σε 

λήξεις ημερομηνιών, και στην αναμφίβολη υπευθυνότητα των ιδίων των 

επιχειρήσεων για τυχόν επιβλαβείς παρενέργειες προϊόντων, έχουν γίνει συχνό 

φαινόμενο τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ένας επιπρόσθετος λόγος για την ανάπτυξη 

των αντίστροφων ή επιστρεφόμενων διαδικασιών logistics είναι και η αυξανόμενος 

αριθμός νομικών διατάξεων που απαγορεύουν τις μεταφορές απορρυττέων 

ποσοτήτων τροφίμων και ποτών.

Σε αντίθεση με το λειτουργικό αντίκτυπο της ευελιξίας και της αναβολής, τα 

αντίστροφα logistics δεν χρησιμεύουν για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

αποδοτικότητας του συστήματος logistics. Παρόλα αυτά, η αντίστροφη αυτή 

κατεύθυνση δικαιολογείται και στηρίζεται στις κοινωνικές πτυχές και βάσεις και θα 

πρέπει να ενσωματώνεται στο σχεδίασμά ενός συστήματος logistics.

Μάλιστα, το πιο σημαντικό σημείο των αντίστροφων logistics, πρέπει να είναι 

η ανάγκη για το μέγιστο δυνατό έλεγχο σε περίπτωση πιθανής προδιάθεσης σχετικής 

με την υγεία. Υπό αυτό το πρίσμα, ένα πρόγραμμα ανάκλησης θεωρείται εφάμιλλης 

σπουδαιότητας με την στρατηγική της μεγίστης εξυπηρέτησης πελατών και θα πρέπει 

να εφαρμόζεται ανεξαρτήτως κόστους. Αντίθετα, όταν η διαδικασία των αντίστροφων 

logistics εφαρμόζεται για επαναχρησιμοποιούμενες (reusable) ή ανακυκλώσιμες 

(recyclable) ποσότητες προϊόντων η μετακίνηση θα πρέπει να βασίζεται στην 

προσέγγιση του ελάχιστου δυνατού κόστους. Καθίσταται, συνεπώς, σαφές ότι καμία
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σύγχρονη στρατηγική logistics και κατ’ επέκταση εξυπηρέτησης πελατών, δεν μπορεί 

να θεωρείται πλήρης αν δεν λάβει υπόψη της τις παρούσες και μελλοντικές 

απαιτήσεις των αντίστροφων (reverse) logistics. [7, σελ. 283],

6.7.4. Συνένωση Αποστολών (Shipment Consolidation)

Σε όλες τις διαδικασίες logistics και εξυπηρέτησης πελατών υπάρχει και η ευκαιρία 

μείωσης των εξόδων μεταφοράς ως απόρροια της συνένωσης κάποιων αποστολών 

παραγγελιών. Από λειτουργικής άποψη, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις για να 

πραγματοποιηθεί η συνένωση φορτίων: (1) η ομαδοποίηση αγοραστικών περιοχών, 

περίπτωση κατά την οποία μικρές αποστολές προϊόντων σε μια συγκεκριμένη αγορά 

συνενώνονται σε μια ενιαία μεταφορά, (2) η προγραμματισμένη αποστολή, όπου η 

διανομή αποτελείται από περιορισμένες αποστολές σε συγκεκριμένες περιοχές 

συγκεκριμένες μέρες και ώρες της εβδομάδας και (3) η “συνολική” (pooled) διανομή, 

κατά την οποία μια τρίτη επιχείρηση (third-party organization), αναλαμβάνει τη 

συνένωση αποστολών και παραδόσεων πολλαπλών προϊόντων διαφορετικών 

επιχειρήσεων.

Οι προαναφερθέντες λειτουργικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά τη μορφοποίηση της πολιτικής logistics δεν αποτελούν μια αποκλειστική 

λίστα. Επιπροσθέτως, ο αντίκτυπος τους στις λειτουργίες των logistics μπορεί να 

είναι συμπληρωματικός ή και αντιφατικός και εξαρτάται από τις εκάστοτε 

καταστάσεις. Εκείνο που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι όλες οι στρατηγικές 

logistics και εξυπηρέτησης πελατών που διαμορφώνονται στηριζόμενες δομικές 

διευθετήσεις θα πρέπει να αντισταθμίζουν τις ευκαιρίες και τα προβλήματα της 

καθημερινής εκτέλεσης των λειτουργιών.

6.8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΥΝΑΤΑ “ΕΡΓΑΛΕΙΑ”

Σε ένα σύστημα διανομής, τα logistics προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις με σκοπό 

την σταθεροποίηση των λειτουργιών, έτσι ώστε οι πελάτες να είναι βέβαιοι ότι 

λαμβάνουν τα, επιθυμητά και κοινώς αποδεκτά, επίπεδα εξυπηρέτησης. Μπορεί να 

είναι τα μαθηματικά μοντέλα εκείνα που είθισται να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο
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των φυσικών αυτών λειτουργιών, δεν είναι όμως δυνατό οι καθημερινές συνθήκες να 

προβλεφθούν με μαθηματική ακρίβεια, γιαυτό θα πρέπει να γίνονται τροποποιήσεις 

και συμβιβασμοί. Οταν ένα σύστημα εξαρτάται από στοιχεία της φύσης, όπως οι 

καιρικές συνθήκες και οι αδυναμίες των ανθρωπίνων όντων, απαιτούνται τόσο 

“προφήτες καιρού”, όσο και ειδικοί μελετητές του ανθρώπινου παράγοντα, για να 

είναι τέτοιες προβλέψεις αποδοτικές, αποτελεσματικές και έγκυρες. Επειδή όμως και 

τα δύο είναι πολύ σπάνια θα πρέπει να βρεθούν υποκατάστατα. Γιαυτό το λόγο έχουν 

αναπτυχθεί κάποιες “knowledge-based” τεχνικές, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να 

προετοιμάζουν δεδομένα για επεξεργασία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

λαμβάνοντας υπόψη μη ελεγχόμενες διακυμάνσεις στοιχείων όπως, ο καιρός, οι 

συνθήκες των οδικών αρτηριών, τα ατυχήματα, απότομες βλάβες του συστήματος και 

λανθασμένες αποφάσεις.

Οι τεχνικές αυτές είναι ευρύτερα γνωστές ως “εξειδικευμένα συστήματα” 

(expert systems), επειδή ακριβώς απαιτούν γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που 

σκέφτεται και παίρνει αποφάσεις για κρίσιμες και ειδικές καταστάσεις, ένα έμπειρο 

στέλεχος. Τα εξειδικευμένα συστήματα έχουν την ικανότητα να συγχρονίζουν 

μαθηματικά μοντέλα, ώστε τα τελευταία να αναλύουν δεδομένα που έχουν συλλεχθεί 

με βάση την εμπειρία συναφών περιπτώσεων και να τα χρησιμοποιούν ως βάση για 

τον τακτικό σχεδίασμά [5, 203],

Η “ασάφεια” (fuzziness) είναι μια σχετικά νέα, βασισμένη σε κανόνες, 

εξέλιξη στους κόλπους της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βρίσκει εφαρμογή όταν οι 

αποφάσεις δεν μπορούν να στηριχθούν ακριβώς σε μαθηματικά μοντέλα, αλλά 

δύναται να θεωρηθούν οι καλύτερες δυνατές κάτω από ορισμένες συνθήκες. Η 

“ασαφής λογική” (fuzzy logic) ανέχεται τις όποιες ανακρίβειες, και μάλιστα τις 

χρησιμοποιεί για να επιλύει προβλήματα που δεν θεωρείτο δυνατό να επιλυθούν πριν. 

Αποτελείται από ποικιλία εννοιών και τεχνικών που απεικονίζουν και εξάγουν 

τεκμηριωμένα συμπεράσματα από γνώσεις που θεωρούνται ανακριβείς, αβέβαιες και 

επισφαλείς. Η ασαφής λογική μπορεί να δημιουργήσει κανόνες οι οποίοι 

χρησιμοποιούν προσεγγιστικές ή υποκειμενικές αξίες και τιμές και ελλυτή ή 

διφορούμενα/ασαφή δεδομένα. Εκφράζοντας, συνεπώς, λογική με προσεκτικά 

ορισμένη ανακρίβεια, η ασαφής λογική (fuzzy) είναι πιο κοντά στον ανθρώπινο 

τρόπο σκέψης, από ότι οι παραδοσιακοί κανόνες (IF-THEN). Προφανώς, οι λιγότερο
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ασαφείς λύσεις σε προβλήματα διανομής και κατ’ επέκταση logistics, προσδίδουν την 

καλύτερη εξυπηρέτηση και γιαυτό το εξειδικευμένα συστήματα (expert systems) 

κατέχουν σημαντικό ρόλο στο σχεδίασμά για την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.

[8, σελ 457, και 5, σελ 203],
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Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

“ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ”

Ο βαθμός στον οποίο, το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, επηρεάζει τον όγκο 

των πωλήσεων ή την κερδοφορία εξαρτάται από την προσεκτική ανάλυση των 

αναγκών της αγοράς, την κατανόηση των αντιδράσεων του πελάτη και την εκτίμηση 

του κόστους εξυπηρέτησης. Οι επιχειρήσεις εκείνες που εφαρμόζουν μια τέτοια 

πολιτική εξυπηρέτησης πελατών, όντως σημειώνουν βελτίωση στην 

επιχειρη ματικότητά τους, αλλά και στην εικόνα που έχουν προς τους πελάτες, 

υφιστάμενους και δυνητικούς. Πράγματι, η παροχή των κατάλληλων επιπέδων 

εξυπηρέτησης δεν είναι τόσο θέμα κόστους, όσο αυξημένου εισοδήματος, εξαιτίας 

μιας βελτίωσης προστιθέμενης αξίας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ [5 σελ 217-218] 

Παράδειγμα ερωτηματολογίου εξυπηρέτησης πελατών

Κύκλος παραγγελίας
- Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής αφού τεθεί μια παραγγελία;
- Πόσο συνεπής είναι η χρονική διάρκεια εκπλήρωσης μιας παραγγελίας;
- Ποια η σχέση της με την αντίστοιχη των υπολοίπων προμηθευτών ;
- Θεωρείται το ελάχιστο μέγεθος παραγγελίας αποδεκτό;
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2 Επίπεδο εξυπηρέτησης
- Πόσο ακριβής είναι η συλλογή μια παραγγελίας ;
- Πόσο μεγάλες καταστροφές συμβαίνουν;
- Ποια η αντίδραση σε μια περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων;
- Επηρεάζει ένας μεγάλος χρόνος εκπλήρωσης μιας παραγγελίας την επιχειρηματικότητα;
- Είναι η διαδικασία επεξεργασίας των ελλειπών παραγγελιών ικανοποιητική,
- Γίνονται οι διανομές στην ώρα τους;

3 Διαδικασία παραγγελίας
- Θεωρείται εύκολη η διαδικασία παραγγελίας;
- Αναγνωρίζεται η διαδικασία των παραγγελιών ως ικανοποιητική;
- Προετοιμάζονται με ακρίβεια τα παραστατικά που συνοδεύουν μια παραγγελία;
- Είναι τα τιμολόγια αξιόπιστα;

4 Επικοινωνίες
- Διαχειρίζονται αποδοτικά οι ερωτήσεις/απορίες;
- Θεωρείται το γραφείο πωλήσεων ικανό;
- Ποιο το αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ των διανομών και την προσδοκόμενης απόδοσηc
- Πως αντιδρά ο προμηθευτής σε τυχόν παράπονα;
- Υπάρχει άμεση ανταπόκριση στις τηλεφωνικές ερωτήσεις;
- Είναι οι γραπτές επικοινωνίες ακριβείς;

5 Προσωπικό
- Θεωρείται η προσέγγιση των αντιπρόσωπων πωλητών αποδεκτή;
- Είναι οι επαφές με τους υπολοίπους υπαλλήλους φιλικές;
- Είναι οι διανομείς φιλικοί;
- Πως αποτιμάται το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχεται από τους υπαλλήλους;

6 Συσκευασία
- Φθάνουν τα αγαθά σε καλή κατάσταση στον προορισμό τους;
- Θεωρούνται οι συσκευασίες εύκολες για αποθεματοποίηση;
- Φέρουν τις σωστές ετικέτες οι συσκευασίες,
- Είναι εύχρηστες οι συσκευασίες;
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7 Διαφήμιση
- Ποια η σύγκριση επιπέδου εξυπηρέτησης και προσδοκιών;
- Παρέχει η διαφήμιση νέες δραστηριότητες;
- Ποια η ποιότητα της διαφήμισης κατά τη γνώμη σας;
- Μπορεί να βελτιωθεί η συνεργατική διαφήμιση;
- Το σύστημα logistics βελτιώνει την εικόνα του προμηθευτή;

8 Συνολικά
- Είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης καλό σε γενικές γραμμές;
- Σε ποια σημεία μπορούν να γίνουν βελτιώσεις;
- Υπάρχει διαθέσιμη επαρκής ποσότητα πληροφοριών;
- Που υπερτερούν οι ανταγωνιστές;
- Ποιες βελτιώσεις προτείνεται;
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Εξυπηρέτηση Πελατών Εναντι Κοςτους

7.1. Ειςαγωγη-Γενικα

Σε ένα ιδανικό κόσμο, όπου οι πηγές και οι χρηματικοί πόροι θα ήταν απεριόριστοι, 

θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να προσφέρουν πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης 

πελατών [1, σελ. 9],

Όμως, και χωρίς να παραγνωρίζουμε τη σημαντικότητα του επιπέδου 

εξυπηρέτησης πελατών ως μια μεταβλητή του μάρκετινγκ και των logistics, σίγουρα 

κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εξισορροπήσει και τον παράγοντα του κόστους 

παροχής αυτού του επιπέδου εξυπηρέτησης [1, σελ. 14], Εκτός δηλαδή, από την 

επισήμανση των πλεονεκτημάτων τα οποία πηγάζουν από την παρεχόμενη 

εξυπηρέτηση, μια επιχείρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της και το χρηματικό 

αντίτιμο της παροχής διαφορετικών επιπέδων εξυπηρέτησης στους πελάτες της.

Η αποτελεσματική επιχείρηση του μέλλοντος που θα θέλει να παρέχει τα 

κατάλληλα επίπεδα εξυπηρέτησης, θα πρέπει να αναπτύσσει στρατηγικές οι οποίες 

σκοπό θα έχουν να βελτιώνουν τη συνολική κερδοφορία της. Για να καταφέρει να 

ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, θα προσπαθήσει να εξισορροπήσει το κόστος
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εξυπηρέτησης (cost-to-serve) με την προσφερόμενη ποιότητα εξυπηρέτησης. Η 

σχηματική παράσταση 7.1.1. είναι ένα παράδειγμα του πως οι επιχειρήσεις 

εξισορροπούν συνεχώς το κόστος με την ποιότητα εξυπηρέτησης [1, σελ. 9-14 και 2, 

σελ. 63],

Κέρδος
επιχείρησης

Στοιχεία κόστους Στοιχεία ποιότητας
- Ανθρώπινοι πόροι
- Αξία αποθεμάτων
- Διανομή

Μεταφορά
Αποθήκευση
Εγκαταστάσεις
Εργατικά
Συμβόλαια/ έλεγχος 
εγγύησης

- Κατάλληλα στοιχεία μέτρησης
- Σύμφωνα με καθορισμένη απόκριση 

και χρόνο εξυπηρέτησης
- Μη επαναλαμβανόμενες 

επισκέψεις
- Χρήση κατάλληλων εργαλείων και δεξιστεχνιών
- Σωστά εξαρτήματα
- Μάρκετινγκ
- Ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας

“Τι καθοδηγεί την ικανότητά μου να ... “Πως γίνεται να παρέχω ποιοτική
-ανταγωνιστώ ως προς την τιμή 
-πετυχω το στόχο του περιθωρίου κέρδους;”

εξυπηρέτηση;”

Σχηματική Παράσταση 7.1.1.: Customer support service
trade-off

7.2. Κοςτη Εξυπηρέτησης

Όλα τα κόστη διανομής συνεισφέρουν στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση πελατών και 

συνεπώς θα πρέπει να συνυπολογίζονται, και όχι μόνο εκείνα της μεταφοράς και της
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αποθήκευσης. Το συνολικό κόστος του συστήματος logistics, περιλαμβάνει και κόστη 

όπως εκείνα της αποθεματοποίησης, της επεξεργασίας των παραγγελιών, της 

συσκευασίας, τα έξοδα της διοίκησης και άλλα. Μερικά από αυτά τα κόστη είναι 

μεταβλητά και εξαρτώνται από το παρεχόμενο επίπεδο διανομής αλλά και από τη 

φύση της επιχείρησης. Μάλιστα, θεωρείται καλό να υπολογίζονται και με ποσοστά 

διότι τοιουτοτρόπως, δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση να αποτιμά τα σχετικά 

κόστη/δαπάνες διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Ένα από τα οφέλη της ικανότητας αναγνώρισης συγκεκριμένων δαπανών, 

είναι η δυνατότητα εξισορρόπησης της αύξησης δαπανών σε μια περιοχή με 

αντίστοιχη μείωση σε κάποια άλλη, παρατηρώντας το συνολικό αντίκτυπο στην 

επιχείρηση. Για παράδειγμα, ένα σύστημα διανομής με πέντε περιφερειακές αποθήκες 

μπορεί να μειώνει κάπως το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών από ότι ένα 

αντίστοιχο σύστημα με έξι αποθήκες, συμβάλλοντας παράλληλα και στη μείωση του 

κόστους αποθήκευσης, χωρίς να συνυπολογίζεται όμως, το επιπλέον κόστος 

μεταφοράς. Εν κατακλείδι, μια λειτουργική βελτίωση σε έναν τομέα μπορεί να μην 

επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στο συνολικό κόστος του συστήματος logistics [3, 

σελ. 211,212],

7.3. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Οι χρηματικοί πόροι που πρέπει να δαπανηθούν από μια επιχείρηση για την 

εξυπηρέτηση των πελατών της είναι ένα ζήτημα θεωρητικό καθώς, όπως φαίνεται και 

στην σχηματική παράσταση 7.3.1., υπάρχει πράγματι ένα ιδανικό επίπεδο 

εξυπηρέτησης που μπορεί να προσφερθεί στους πελάτες. Καθώς το επίπεδο 

εξυπηρέτησης αυξάνει, ο αριθμός των “χαμένων” πωλήσεων θα μειώνεται, αλλά 

παράλληλα θα αυξάνεται και το κόστος παροχής αυτού του επιπέδου εξυπηρέτησης 

και οι δύο καμπύλες θα τέμνονται προτού επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο 

εξυπηρέτησης. Αυτό είναι και το ιδανικό.
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Κόστος

Σχηματική παράσταση 7.3.1.: Κόστος και οφέλη της εξυπηρέτησης πελατών

Ενώ στην προηγούμενη σχηματική παράσταση 5 φαίνεται ότι το σημείο 

εξισορρόπησης δεν είναι δύσκολο να εξακριβωθεί, αυτό είναι αρκετά πιο δύσκολο 

στην πράξη. Από τη μια, παρουσιάζονται προβλήματα δημιουργίας δεδομένων 

κόστους για τα εκάστοτε επίπεδα εξυπηρέτησης, και από την άλλη, προβλήματα 

καθορισμού της απόκρισης της αγοράς, ήτοι των πλεονεκτημάτων από την 

παρεχόμενη εξυπηρέτηση. Έτσι, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι η διοίκηση 

επιζητά μια “ικανοποιητική ισορροπία” (acceptable balance) μεταξύ του κόστους και 

των πλεονεκτημάτων σε σχέση πάντα με τους αντικειμενικούς στόχους που έχουν 

τεθεί.

Μια τέτοια ισορροπία είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακολουθώντας είτε την 

προσέγγιση ελαχιστοποίησης-κόστους (cost-minimization approach), είτε εκείνη της 

βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης (service-maximization approach). Η 

ελαχιστοποίηση του κόστους απαιτεί συγκεκριμένους στόχους για το επιθυμητό 

επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και αποφάσεις για την δυνατότητα επίτευξης αυτού
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με τις ελάχιστες δαπάνες. Εναλλακτικά, η προσέγγιση της βελτιστοποίησης της 

εξυπηρέτησης βασίζεται σε ένα σταθερό προϋπολογισμό για το σύστημα logistics το 

οποίο προσπαθεί να φτιάξει έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες της εξυπηρέτησης, 

εναρμονιζόμενο στους διαθέσιμους χρηματικούς πόρους. Κάθε προσέγγιση έχει την 

αξία της· εκείνη της ελαχιστοποίησης του κόστους μπορεί να είναι προτιμότερη σε 

αγορές όπου η εξυπηρέτηση πελατών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική· εντούτοις, η 

προσέγγιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης προτείνεται σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πηγές της επιχείρησης ωθούν σε “σφιχτούς” 

προϋπολογισμούς.

Τελικά, τα πλεονεκτήματα και το κόστος της εξυπηρέτησης πελατών θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν με, και να ενοποιηθούν στο ευρύτερο περιβάλλον της 

επιχείρησης. Είναι γεγονός ότι τα logistics εξαρτώνται από και συνδέονται άμεσα με 

το μάρκετινγκ, την παραγωγή, τα χρηματοοικονομικά και τις προμήθειες, τμήματα με 

τα οποία αποφασίζεται η στρατηγική εξυπηρέτησης [3, σελ. 212],

7.4. “The Cost Benefit” της Εξυπηρέτησης Πελατών

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα βασικό γεγονός: την ύπαρξη 

σημαντικών διαφορών στην κερδοφορία μεταξύ των διαφόρων πελατών. Όχι μόνο 

διαφορετικοί πελάτες αγοράζουν διαφορετικές ποσότητες διαφορετικών προϊόντων, 

αλλά και το κόστος εξυπηρέτησης αυτών των πελατών παρουσιάζει συνήθως 

σημαντικές διακυμάνσεις.

Εξάλλου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον χώρο των επιχειρήσεων, βρίσκει 

πεδίο ισχύος ο κανόνας 80/20: δηλαδή ότι το 80% των κερδών μιας επιχείρησης 

προέρχεται από το 20% των πελατών της. Επιπρόσθετα, το 80% από το συνολικό 

κόστος εξυπηρέτησης δημιουργείται από το 20% των πελατών (αλλά πιθανότατα όχι 

το ίδιο 20% ! ). Ενώ, λοιπόν, η αναλογία μπορεί να μην είναι ακριβώς 80/20, θα 

βρίσκεται σε ένα τέτοιο περίπου εύρος. (Αυτός είναι ο επονομαζόμενος Νόμος του 

Pareto, ο οποίος πήρε την ονομασία του από έναν Ιταλό οικονομολόγο του 19ου 

αιώνα).

Η πρόκληση, λοιπόν για την διαχείριση της εξυπηρέτησης πελατών είναι 

πρωταρχικά να επισημάνει την πραγματική κερδοφορία από κάθε πελάτη και εν
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συνεχεία να αναπτύξει στρατηγικές οι οποίες θα βελτιώσουν την κερδοφορία όλων 

ανεξαιρέτως των πελατών.

Εκείνο που σίγουρα θα πρέπει να αναγνωριστεί είναι ότι εκτός από τα 

πλεονεκτήματα της παροχής επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης, υπάρχει και το 

ανάλογο κόστος και γιαυτό το λόγο το κατάλληλο επίπεδο και μίγμα εξυπηρέτησης 

είναι ανάγκη να διαφέρει και να προσαρμόζεται ανάλογα στον κάθε πελάτη.

Η βασική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου 

εξυπηρέτησης πελατών και 

του κόστους συχνά 

απεικονίζεται από μια 

απότομα ανοδική καμπύλη, 

όπως αυτή της σχηματικής 

παράστασης 7.4.1.:

Το φαινόμενο αυτό της 

απότομης κλίσης της 

καμπύλης οφείλεται κυρίως 

στο υψηλό κόστος του 

επιπλέον αποθέματος που απαιτείται για να καλυφθούν, απρόβλεπτα υψηλά, επίπεδα 

ζήτησης.

Παρόλα αυτά, εάν είναι εφικτό να βρει μια επιχείρηση εναλλακτικές 

στρατηγικές για την εξυπηρέτηση των πελατών της, αυξάνοντας π.χ. την ταχύτητα 

ροής πληροφοριών των απαιτήσεων των πελατών και χρησιμοποιώντας ταχύτερες 

μεθόδους μεταφοράς, τότε μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης με 

λιγότερο απόθεμα - μεταφέροντας κατ’ ουσίαν την καμπύλη προς τα δεξιά (σχημ. 

παράσταση 7.4.2.).

Σχηματική παράσταση 7.4.1.: Το κόστος της
εξυπηρέτησης πελατών
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Σχηματική παράσταση 7.4.2.: Μετατοπίζοντας το κόστος
εξυπηρέτησης πελατών

Ταυτόχρονα, με τον υπολογισμό του κόστους εξυπηρέτησης θα πρέπει, μια 

επιχείρηση, να προσπαθήσει να κατανοήσει ποια είναι και τα πλεονεκτήματα από την 

παρεχόμενη εξυπηρέτηση. Διότι, εάν τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης κοστίζουν 

πιο πολύ να επιτευχθούν από τα έσοδα που επιστρέφουν στην επιχείρηση, όσον 

αφορά τις μακροχρόνιες πωλήσεις, τότε σαφώς και τα κόστη αυτά δεν 

δικαιολογούνται. Παρομοίως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι διαφορετικά τμήματα της 

συνολικής αγοράς μπορεί να ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο σε υψηλότερα ή 

χαμηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης.

Το να μπορέσει μια επιχείρηση να μετρήσει την ανταπόκριση των πελατών 

στις αλλαγές του επιπέδου εξυπηρέτησης δεν είναι εύκολο. Είναι σαν να προσπαθεί 

κάποιος να ποσοτικοποιήσει τα αποτελέσματα της διαφήμισης. Επειδή ακριβώς είναι 

τόσες πολλές οι μεταβλητές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των πελατών, 

συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ των ανταγωνιστών, 

χρειάζεται ένας αρκετά πολύπλοκος πειραματικός σχεδιασμός για να διενεργήσει μια 

επιχείρηση μια ακριβή εμπειρική έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα.
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Οσον αφορά το απόλυτο επίπεδο εξυπηρέτησης, σαφώς θα πρέπει να τεθεί ένα 

πεπερασμένο όριο σχετικά με την επίδραση που επιφέρουν οι όποιες βελτιώσεις της 

παρεχόμενης εξυπηρέτησης, στην αγοραστική συμπεριφορά των πελατών. Με άλλα 

λόγια, μετά από κάποιο σημείο παρατηρούνται όλο και μειούμενα θετικά 

αποτελέσματα για την επιχείρηση (βλ. σχημ. παράσταση 7.4.3.).

Η καμπύλη

ανταπόκρισης των πελατών 

στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση 

έχει το σχήμα-S για διάφορους 

λόγους. Πρώτα από όλα, στις 

περισσότερες αγορές υπάρχει 

ένα ελάχιστο επίπεδο 

εξυπηρέτησης που θεωρείται 

αποδεκτό - το οποίο και 

ονομάζεται “κατώτερο επίπεδο 

εξυπηρέτησης” (service

threshold). Εάν μια επιχείρηση 

δεν καταφέρει να φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε τα έσοδα από τις επιπλέον δαπάνες 

για την εξυπηρέτηση θα είναι μηδαμινά. Εάν, για παράδειγμα, σε μια ανταγωνιστική 

αγορά του λιανεμπορίου, διπλασιάσει μια επιχείρηση το απόθεμά της από 5% σε 

10%, δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Όταν και εφόσον, ξεπεραστεί το κατώτερο επίπεδο εξυπηρέτησης, θα πρέπει 

να αναμένονται επιπλέον έσοδα από τυχόν βελτιώσεις στην παρεχόμενη 

εξυπηρέτηση- εάν βέβαια υπάρχει και κάποιος σχετικός βαθμός ευαισθησίας (service 

sensitivity) στην αγορά. Αναπόφευκτα, όμως, θα φτάσει σε ένα σημείο από όπου θα 

επιστρέφουν, αναλογικά, μειωμένα κέρδη στην επιχείρηση, και μετά από το οποίο θα 

βρίσκεται στην περιοχή υπερβολικής παροχής εξυπηρέτησης όπου επιπρόσθετες 

δαπάνες για την εξυπηρέτηση δεν αποπληρώνουν.

Βάζοντας αυτές τις δύο καμπύλες μαζί, όπως φαίνεται στην σχηματική 

παράσταση 7.4.4., μπορεί να επισημανθεί η φύση της λήψης αποφάσεων για το

Σχηματική Παράσταση 7.4.3.: Τα έσοδα από την
παρεχόμενη εξυπηρέτηση
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επίπεδο εξυπηρέτησης, εξισορροπώντας το κόστος με τα πλεονεκτήματα (cost/benefit 

trade-off) [4, σελ. 53-56],

Σχηματική Παράσταση 7.4,4.: Το κόστος και τα έσοδα της

εξυπηρέτησης πελατών

Καθώς αυξάνονται τα επίπεδα δραστηριοποίησης της επιχείρησης, με σκοπό 

να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών, τα κόστη μεγαλώνουν με 

αύξοντα ρυθμό. Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε πολλές 

οικονομικές δραστηριότητες καθώς αυτές ωθούνται πέρα από το σημείο της μέγιστης 

αποδοτικότητάς τους. Τα μειούμενα λοιπόν έσοδα, της σχέσης εσόδων- 

εξυπηρέτησης, και η αύξουσα καμπύλη κόστους-εξυπηρέτησης έχουν ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία της καμπύλης κέρδους όπως αυτή φαίνεται στην παραπάνω σχηματική 

παράσταση 7.4.4.. Η καμπύλη αυτή, συνεισφοράς κέρδους, προκύπτει από τη 

διαφορά μεταξύ των εσόδων και τους κόστους στα διάφορα επίπεδα εξυπηρέτησης. 

Επειδή ακριβώς, υπάρχει ένα σημείο στην καμπύλη συνεισφοράς κέρδους (βλ. σχημ. 

παρ. 7.4.4.) στο οποίο μεγιστοποιείται το κέρδος, αυτό είναι και εκείνο που αποτελεί 

το ιδανικό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο στοχεύουν οι επιχειρήσεις 

καταστρώνοντας το δικό τους σύστημα logistics. Συνήθως, το σημείο μεγιστοποίησης 

του κέρδους βρίσκεται μεταξύ των δύο ακρότατων σημείων (ελάχιστο-μέγιστο) των 

παρεχόμενων επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών [5, σελ 97],
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Πάντως, ένα σαφές συμπέρασμα που προκύπτει από αυτό το μοντέλο είναι το 

εξής: οποιαδήποτε και αν είναι η σχηματική μορφή της καμπύλης ανταπόκρισης των 

πελατών στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση και οπουδήποτε και αν βρίσκεται το σημείο 

στο οποίο μειώνονται τα κέρδη, εάν η καμπύλη του κόστους “μετακινηθεί προς τα 

αριστερά”, τότε η θα βελτιωθεί κερδοφορία της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα [4, 

σελ. 53-56],
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

της Εξυπηρέτησης Πελατών

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

8.1. Εισαγωγή

Τα τελευταία, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικά, στάδια των διαδικασιών της 

εξυπηρέτησης πελατών είναι η ανάδειξη των προτύπων απόδοσης της εξυπηρέτησης, 

η συνεχής μέτρηση της απόδοσης μέσα από την απόκριση των ίδιων των πελατών, 

καθώς και ο διαρκής επανέλεγχός τους [1, sel. 97],

Προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εξυπηρέτησης, που 

δεν βασίζονται σε σαφώς ορισμένους και άμεσα μετρήσιμους στόχους, διατρέχουν 

υψηλό κίνδυνο αποτυχίας ή στην καλύτερη περίπτωση δύνανται να εκφυλιστούν σε 

αισθητικές ασκήσεις όπου οι μόνοι στόχοι που τίθενται εκφράζονται σε γενικούς 

όρους όπως “βελτιώνω” (improve), “μεγιστοποιώ” (maximize), “βελτιστοποιώ” 

(optimize), ή ακόμα και “γίνομαι ο καλύτερος” [2, sel. 89],

Από την άλλη, η διοίκηση θα πρέπει να ενημερώνει όλους τους εργαζομένους 

για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών και να αναπτύσσει
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σχέδια αμοιβών άρρηκτα συνδεμένα με την επίτευξη των στόχων της πολιτικής 

εξυπηρέτησης πελατών. Εξάλλου, αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια αποτελούν και οι 

επίσημες αναφορές που πιστοποιούν την απόδοση. Τέλος, η διοίκηση θα πρέπει να 

επαναλαμβάνει περιοδικά τη συνολική διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζει ότι το 

πακέτο παροχών σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών αντικατοπτρίζει τις 

ανάγκες των τελευταίων. Μάλιστα, η συλλογή των πληροφοριών από τους πελάτες σε 

έναν ευρύ χρονικό ορίζοντα, είναι βασικό και για την καθοδήγηση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής (corporate strategy) [1, σελ. 97],

8.2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Οπως και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια της απόδοσης μιας επιχείρησης, έτσι και η 

εκάστοτε εξυπηρέτηση πελατών είναι σημαντικό να παρακολουθείται. Για να 

καταφέρει μια επιχείρηση να διαχειριστεί και να ελέγξει αυτό τον ζωτικό τομέα, τα 

μέτρα θα πρέπει να εκφράζονται σε ποσοτικούς όρους, ώστε τα ακριβή αποτελέσματα 

να μπορούν εύκολα να συγκριθούν με τους στόχους της απόδοσης [3, σελ. 16],

Ένα πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζεται συχνά όταν πρόκειται να 

διαπιστωθούν οι ακριβείς διαστάσεις της εξυπηρέτησης πελατών και να μετρηθεί η 

απόδοση του τομέα αυτού, είναι το ποιοι παράγοντες θα πρέπει να μετρηθούν. 

Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν εκείνες τις πτυχές της εξυπηρέτησης που είναι πιο 

εύκολο να μετρηθούν, παρά εκείνες που μπορεί να είναι πιο σημαντικές από την 

οπτική γωνία του πελάτη. Για παράδειγμα, αντί για τη μέτρηση του χρόνου της 

εκπόνησης της παραγγελίας (complete order) ή του κύκλου ανεφοδιασμού 

(replenishment cycle), μερικές επιχειρήσεις μπορεί να μετρούν μόνο την επεξεργασία 

μιας παραγγελίας (order handling) και την διαλογή των προϊόντων (order picking) 

μιας άλλης, επειδή ακριβώς τέτοια στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα σε αυτές. Το 

πρόβλημα, φυσικά, εντοπίζεται στο γεγονός ότι αυτές οι πτυχές αποσπασματικά δεν 

καταδεικνύουν τίποτα για την ποιότητα άλλων μερών του κύκλου μιας παραγγελίας, 

όπως η μετάδοση της παραγγελίας (order transmittal) και η διανομή (delivery), που 

είναι πιο δύσκολο να μετρηθούν και συνεπώς υπόκεινται σε μεγαλύτερες 

αντικειμενικές δυσκολίες [4, σελ. 116-117],
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8.2.1. ΠΟΣΟΊΊΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών ορίζεται ως η ικανότητα μιας επιχείρησης να 

εκπληρώνει ή και να ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών της. Εδώ οι προσδοκίες 

των πελατών μπορούν να οριστούν ως “οι επιθυμίες και τα θέλω των καταναλωτών, ή 

αναλυτικότερα τι θεωρούν ότι ένας προμηθευτής εξυπηρέτησης θα έπρεπε να 

προσφέρει παρά το τι θα προσφέρει”. Σε ένα business to business περιβάλλον, η 

έννοια των προσδοκιών δύναται να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και την “υπό 

διαπραγμάτευση προσδοκίας” (negotiated expectation). Με άλλα λόγια, η ποιότητα 

στην εξυπηρέτηση μετράται σε σχέση με το βαθμό στον οποίο, η απόδοση όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη, συναντά ή ξεπερνά τα συμφωνημένα επίπεδα 

εξυπηρέτησης.

Εμπλουτίζοντας, λοιπόν, τον ορισμό της ποιότητας εξυπηρέτησης, θα πρέπει 

να δοθεί έμφαση στο ότι η μέτρηση της απόδοσης είναι ουσιαστικά η μέτρηση της 

αντιληπτής, από τον πελάτη, απόδοσης (perceived performance). Ή αλλιώς, στην 

προκειμένη περίπτωση εκείνο που πραγματικά μετράει είναι η αντίληψη που έχει ο 

πελάτης για την απόδοση παρά η πραγματική απόδοση. Πράγματι, όσον αφορά στην 

ποιότητα εξυπηρέτησης “οι αντιλήψεις είναι η πραγματικότητα” (perceptions are 

reality).

Είναι, επομένως, τώρα δυνατό να δοθεί το βασικό μέτρο της ποιότητας 

εξυπηρέτησης:

Ποιότητα εξυπηρέτησης = αντιληπτή απόδοση x 100

επιθυμητές προσδοκίες

Με βάση αυτήν την εξίσωση, οτιδήποτε λιγότερο από 100% θα πρέπει να 

ερμηνεύεται ως αποτυχία στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών.

Συνεπώς, όσον αφορά στην ποιότητα εξυπηρέτησης, η πρόκληση είναι: να 

καταφέρει μια επιχείρηση να συνταιριάξει την αντιληπτή απόδοση με τις προσδοκίες 

του πελάτη.

Στην σχηματική παράσταση 8.2.1.1, γίνεται η αναπαράσταση μιας 

κατάστασης όπου οι προσδοκίες και η αντιληπτή απόδοση δεν συμπίπτουν. Σε μια
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τέτοια περίπτωση,

υπάρχουν δυο πιθανές 

κατευθύνσεις προς τις 

οποίες θα πρέπει να 

κινηθεί μια επιχείρηση, 

και οι οποίες δεν είναι 

κατ’ ανάγκη αμοιβαία 

αποκλειόμενες. Η πρώτη 

είναι να εξερευνήσει η 

επιχείρηση τους λόγους 

για τους οποίους η 

αντιληπτή, από τον 

πελάτη, απόδοση είναι 

χαμηλή. Οφείλεται στο γεγονός ότι η πραγματική απόδοση εξυπηρέτησης είναι 

γενικά χαμηλή ή οφείλεται στο ότι η όποια αντίληψη έχει επηρεαστεί από τυχόν 

αρνητικής εμπειρίες του πελάτη σε μια μόνο πτυχή της απόδοσης, για παράδειγμα 

μήπως οφείλεται στη δυσκολία λήψης μιας ικανοποιητικής απάντησης σε μια 

τηλεφωνική ερώτηση, ακόμα και αν το προϊόν διανεμήθηκε στην ώρα του και καθόλα 

σωστά. Η δεύτερη δυνατή κατεύθυνση, είναι η επιχείρηση, να ελέγξει αν οι 

προσδοκίες του πελάτη “διαχειρίστηκαν” κατάλληλα. Ή αλλιώς, μήπως ο πελάτης 

προέβαλε κάποια απαίτηση η οποία δεν εμπίπτει στις δυνατότητες και τα όρια 

απόδοσης της επιχείρησης. Μερικές φορές κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να συμβεί 

επειδή ένας πωλητής επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα ζήλο στην προσπάθειά του να 

κλείσει μια πώληση, μπορεί να δώσει μια υπόσχεση, π.χ. για το χρόνο διανομής, που 

δεν μπορεί να ικανοποιήσει η επιχείρηση με τις δυνατότητές της. Ή απλά ο πελάτης 

μπορεί να έχει ένα επίπεδο προσδοκιών, το οποίο ξεπερνά την προγραμματισμένη 

απόδοση της επιχείρησης [2, σελ. 89-92],

Μέσω αυτού του τελευταίου θέματος, επιση μαίνεται η ανάγκη για τις 

επιχειρήσεις να διαχειρίζονται ορθά τις προσδοκίες των πελατών τους. Κατά μια 

έννοια, η εξυπηρέτηση θα πρέπει να είναι “διαπραγματεύσιμη”, ή να συμφωνείτε εκ 

των προτέρων με τους πελάτες, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση

"Αντιληπτή-
αττόδοση

100
Προσδοκίες
πελάτη

Σχηματική Παράσταση 8.2.1.1: Αναντιστοιχία
προσδοκιών/ απόδοσης
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παρανοήσεως σχετικά με το τι επίπεδα εξυπηρέτησης σκοπεύει η επιχείρηση να 

προσφέρει στον πελάτη.

Μια έρευνα που έγινε από τους Parasuraman et al., έδειξε ότι οι αντιλήψεις 

των καταναλωτών σχετικά την ποιότητα της παρεχόμενης εξυπηρέτησης επηρεάζεται 

από μια σειρά ευκρινών “χασμάτων” (gaps) που υπάρχουν στις επιχείρησης. Αυτά τα 

κενά είναι τα εξής:

Χάσμα Ιο: Διαφορά μεταξύ των πραγματικών προσδοκιών των καταναλωτών και 

των αντιλήψεων της διοίκησης σχετικά με τις προσδοκίες αυτές 

Χάσμα 2ο: Διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων της διοικήσεως για τις προσδοκίες των 

καταναλωτών και των λεπτομερών προδιαγραφών της ποιότητας 

εξυπηρέτησης.

Χάσμα 3ο: Διαφορά μεταξύ των λεπτομερών προδιαγραφών της ποιότητας 

εξυπηρέτησης και της πραγματικά παρεχόμενης εξυπηρέτησης 

Χάσμα 4ο: Διαφορά μεταξύ της πραγματικά παρεχόμενης εξυπηρέτησης και του τι 

ακριβώς μεταφέρεται προς τους καταναλωτές σχετικά με την 

εξυπηρέτηση αυτή

Στο μοντέλο αυτό το χάσμα/κενό (gap) μεταξύ των προσδοκιών των 

καταναλωτών και των σχετικών αντιλήψεων για την εξυπηρέτηση (Χάσμα 5ο, Σχημ. 

Παρ. 8.2.1.2.), επηρεάζεται από τα τέσσερα προηγούμενα χάσματα/κενά.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταφέρει η διοίκηση να 

κλείσει το κενό μεταξύ της απόδοσης και των προσδοκιών, παρά μόνο εάν και 

εφόσον δεν οριστούν σαφώς και μετρηθούν κατάλληλα αυτές οι δύο παράμετροι 

‘^κλειδιά”. Καθίσταται, συνεπώς, επιβεβλημένη ανάγκη να σχεδιαστούν και να 

αναπτυχθούν διαδικασίες για την παρακολούθηση της απόδοσης της εξυπηρέτησης 

πελατών σε σχέση με τις προσδοκίες τους [2, σελ. 89-92].
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Σχηματική Παράσταση 8.2.Ι.2.: Μοντέλο αντίληψης της ποιότητας εξυπηρέτησης

8.2.2. Θέτοντας Πρότυπα Εξυπηρέτησης

Προφανώς, για να μπορεί η απόδοση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης πελατών να 

μετρηθεί και να ελεγχθεί, αυτό θα πρέπει να γίνεται με βάση κάποια 

προσυμφωνημένα πρότυπα.
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Το επίπεδο και η ποιότητα της εξυπηρέτησης που σκοπεύει να παρέχει μια 

επιχείρηση αποτελούν τα πρότυπα της εξυπηρέτησης πελατών. Πολλές επιχειρήσεις 

υποστηρίζουν ότι η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί την πρώτη τους προτεραιότητα, 

αφού φυσικά χωρίς πελάτες δεν υπάρχουν ούτε πωλήσεις ούτε κέρδη [6, σελ. 371],

Σε τελευταία ανάλυση, όπως προαναφέρθηκε, το μοναδικό πρότυπο που θα 

πρέπει να επιτευχθεί είναι 100% συμφωνία με τις προσδοκίες του πελάτη. Αυτό 

απαιτεί σαφή και αντικειμενική κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών και 

ταυτόχρονα θέτει την υποχρέωση στον προμηθευτή να διαμορφώσει και να 

εκπληρώσει αυτές τις προσδοκίες. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει πλήρης 

αντιστοίχηση μεταξύ αυτών που προσδοκά ο πελάτης και εκείνων που προτίθεται να 

παρέχει η επιχείρηση. Αυτό μπορεί να προϋποθέτει διαπραγμάτευση των προτύπων 

εξυπηρέτησης καθώς δεν ενδιαφέρει κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη η παροχή 

επιπέδων εξυπηρέτησης, τα οποία θα οδηγούσαν σε μια μακροχρόνια επιδείνωση της 

κερδοφορίας -είτε για τον προμηθευτή είτε για τον πελάτη.

Ποια είναι όμως εκείνα τα στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών για τα οποία 

θα πρέπει, η επιχείρηση, να θέσει πρότυπα;

Σαφέστατα, υπάρχουν τα εσωτερικά πρότυπα εξυπηρέτησης. Από μια άποψη, 

αυτά αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα, τα οποία θέτουν, οι εξωτερικοί πελάτες, στην 

επιχείρηση. Ενώ όσον αφορά στα εξωτερικά πρότυπα, αυτά θα πρέπει να 

καθορίζονται από τους ίδιους τους πελάτες μιας επιχείρησης. Αυτό απαιτεί έρευνα 

πελατών (customer research) και μελέτη και σύγκριση με τους ανταγωνιστές 

(competitive benchmarking), ώστε να δοθεί έναν αντικειμενικός ορισμός της 

εξυπηρέτησης πελατών για κάθε τμήμα της αγοράς.

Παρόλα αυτά, μερικά από τα σημεία εκείνα, για τα οποία τα πρότυπα 

θεωρούνται απαραίτητα, είναι τα εξής:

■ Χρονικός κύκλος της παραγγελίας

■ Διαθεσιμότητα αποθεμάτων

■ Περιορισμοί μεγέθους παραγγελίας

■ Διευκόλυνση παραγγελιοληψίας

■ Συχνότητα διανομών

■ Αξιοπιστία διανομών
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■ Ποιότητα σχετικών παραστατικών και εγγράφων

■ Διαδικασία παραπόνων

■ Πληρότητα παραγγελίας

■ Τεχνική υποστήριξη

■ Πληροφόρηση σχετικά με την θέση και την κατάσταση της παραγγελίας

Ολα τα παραπάνω, είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν, να μετρηθούν, αλλά 

και να συγκριθούν τόσο με τις απαιτήσεις των πελατών, όσο και με τα αντίστοιχα 

μεγέθη των ανταγωνιστών [7, σελ. 61-62],

8.3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

8.3.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μια γενική τεχνική για να καταφέρει μια επιχείρηση να μετρήσει αποτελεσματικά 

αυτές τις πτυχές της εξυπηρέτησης είναι το μοντέλο απόδοσης (performance model). 

Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο που είναι σχεδιασμένο για να 

καθορίζει τα ποσοστά των χρόνων στους οποίους μια επιχείρηση καταφέρνει να 

εκπληρώσει συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους της. Αυτό μπορεί να γίνει σε 

δειγματοληπτική βάση. Μερικές φορές, μπορεί να επιτελεσθεί εσωκλείοντας μια 

ταχυδρομική κάρτα (με τα τέλη επιστροφής προπληρωμένα), σε κάθε συσκευασία 

προϊόντος, ώστε ο αγοραστής να τη συμπληρώσει και να την ταχυδρομήσει πίσω 

στην επιχείρηση.

Ένας άλλος τρόπος μέτρησης της απόδοσης είναι ο έλεγχος των ανεπίσημων 

πιστωτικών σημειωμάτων (credit memos): των εγγράφων που πρέπει να εκδίδονται 

για τη διόρθωση λαθών σε αποστολές και τιμολογήσεις. Συγκρίνοντάς τα με τον όγκο 

των δραστηριοτήτων που δεν παρουσιάζουν λάθη, προκύπτει ένα μέτρο της σχετικής 

απόδοσης της ακρίβειας της δραστηριότητας. Βέβαια, και αυτός ο τρόπος δεν είναι 

αλάθητος, αφού οι πελάτες που λαμβάνουν περισσότερα από όσα έχουν χρεωθεί, 

μπορεί να μην αναφέρουν το λάθος στον αποστολέα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν τα 

προϊόντα που παρέλαβαν δεν είναι ακριβώς τα ζητούμενα, αλλά εφάμιλλα σε αξία και 

υποκατάστατα [4, σελ. 116-117],

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ



113ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

8.3.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε, ο έλεγχος καν η μέτρηση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης 

μπορεί να προσεγγιστεί από πολλά και διαφορετικά σημεία. Η μέθοδος που 

προτείνεται στην παράγραφο αυτή βασίζεται σε τρία συγκεκριμένα σετ δεδομένων 

μέτρησης της απόδοσης. Το πρώτο στηρίζεται στο συνολικό χρονικό διάστημα 

εκτέλεσης της παραγγελίας (total order cycle) και παρέχει ένα μέτρο της ικανότητας 

της επιχείρησης (measure of capability). Το δεύτερο εστιάζεται στη διαθεσιμότητα 

(availability). Το τελευταίο μέτρο ασχολείται με την ποιότητα (quality). Μάλιστα, 

προς αποφυγή γενικοτήτων η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην απόδοση του φυσικού 

κύκλου διανομής. Παρομοίως, μπορεί να αναπτυχθούν και οι κύκλοι απόδοσης του 

συνολικού συστήματος logistics για τις μεταφορές αποθεμάτων εντός της επιχείρησης 

και τη διαχείριση των υλικών.

8.3.2. Ι. Μέτρηση της Ικανότητας (Capability Measurement)

Ο συνολικός κύκλος απόδοσης είναι το χρονικό διάστημα (σε μέρες) από την 

τοποθέτηση της παραγγελίας μέχρι την παραλαβή της απόδειξης παράδοσης. Στη 

φυσική διανομή, ο κύκλος θα πρέπει να μετράται από την μετάδοση της παραγγελίας

Σχηματική Παράσταση 8.3.2.Ι.Ι.: Παράδειγμα παρουσίασης συνολικού
φυσικού κύκλου εκτέλεσης της παραγγελίας

μέχρι την διανομή στον πελάτη. Ο φυσικός κύκλος διανομής της παραγγελίας 

εμπεριέχει πολλά προβλήματα και ασάφειες, γεγονός που καθιστά τη μέτρηση της
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απόδοσης περισσότερο πολύπλοκη. Ο σκοπός της μέτρησης της ικανότητας είναι να 

εκτιμήσει την επίδραση αυτών των ασαφειών πάνω στην αποδοτικότητα των 

λειτουργιών.

Ο τυπικός συνολικός κύκλος παραγγελίας αποτελείται από τέσσερα στοιχεία. 

Αυτά είναι (1) η μετάδοση της παραγγελίας (order transmittal) (2) η επεξεργασία της 

(order processing), (3) η εκπλήρωση της παραγγελίας (order filling) και (4) η 

μεταφορά της (order transportation). Ο βασικός κύκλος παρουσιάζεται στην 

προηγούμενη σχηματική παράσταση 8.3.2.1.1.. Ενα πέμπτο στοιχείο του χρόνου είναι 

ο βαθμός καθυστέρησης που παρατηρείται στην απόδοση ενός όλων των στοιχείων 

του κύκλου παραγγελίας (order-cycle). Στη σχηματική παράσταση 8.3.2.1.2., που 

ακολουθεί, δίνεται ένα διαφωτιστικό σχήμα σχετικά με τους διάφορους τρόπους 

χρονικής υστέρησης που μπορεί να παρουσιαστούν σε κάποιο από τα στοιχεία, καθώς 

επίσης και στο συνολικό κύκλο παραγγελίας.

Χρησιμοποιώντας το συνολικό κύκλο παραγγελίας σαν ένα πλαίσιο μέτρησης 

της ικανότητας, είναι δυνατή η στατιστική ανάλυση που αφορά κάθε στοιχείο 

ξεχωριστά, και το συνολικό χρόνο απόδοσης (total performance time). Στη σχηματική 

παράσταση 8.3.2.1.2., φαίνεται ότι μια παραγγελία είναι δυνατόν να πάρει από 4 έως 

36 ημέρες να φθάσει στον προορισμό της (τελικός πελάτης). Ο σκοπός της μέτρησης 

της ικανότητας εξυπηρέτησης (capability service measurement) είναι να καθοριστούν 

οι συνδυασμένες επιδράσεις και αιτίες όλων των καθυστερήσεων σε μια λειτουργική 

περίοδο.
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Επεξεργασία παραγγελίας Μετάδοση παραγγελίας

Σχηματική Παράσταση 8.3.2.Ι.2.: Συνολικός χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας

Στον επόμενο πίνακα 8.3.2.1.1. συνοψίζονται κάποια από τα μέτρα που μπορεί 

να αναπτυχθούν από το πλαίσιο του συνολικού κύκλου παραγγελίας.
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Μέτρηση της ικανότητας εξυπηρέτησης πελατών

1. Μέσος όρος χρόνου 
διανομής

Ένα μέτρο του χρόνου που έχει διανυθει από τη μετάδοση 
μέχρι τη διανομή ενός αριθμού παραγγελιών διαφορετικών 
πελατών

2. Τυπική απόκλιση του 
χρόνου διανομής

Ένα μέτρο της συνέπειας διανομών για ένα αριθμό 
παραγγελιών διαφορετικών πελατών όσον αφορά στο μέσο 
όρο του αναμενόμενου χρόνου

3. Διανομές παραγγελιών 
ανά χρονικά διαστήματα

Ένα μέτρο των συνολικών διανεμημένων παραγγελιών ανά 
χρονικά διαστήματα σε μια λειτουργική περίοδο

4. Επί τοις εκατό 
παραγγελίες ανά χρονικά 
διαστήματα

Ποσοστό των συνολικά διανεμημένων παραγγελιών ανά 
χρονικά διαστήματα σε μια λειτουργική περίοδο

5. Διανομές 
εκπεφρασμένες σε 
χρηματικούς πόρους

Παρόμοια με τις μετρήσεις 3 και 4, με τις πωλήσεις σε 
χιλιάδες δραχμές, να χρησιμοποιούνται έναντι των 
παραγγελιών

Πίνακας 8.3.2.1.1.: Μέτρηση της ικανότητας εξυπηρέτησης πελατών

Τα μέτρα που παρουσιάζονται στον πίνακα 8.3.2.1.1. δεν είναι σε καμία 

περίπτωση τα μοναδικά που μπορούν να δημιουργηθούν από τις μετρήσεις 

ικανότητας. Παρόλα ταύτα, παρέχουν μια ένδειξη της χρησιμότητας του κύκλου 

παραγγελίας ως ένα πλαίσιο μέτρησης της ικανότητας [8. Σελ. 265-266],

8.3.2.2. Μέτρηση της διαθεσιμότητας AnoeEMATQN(AvAiLABiLiTY 

Measurement)

Το πιο εμφανές μέτρο της εξυπηρέτησης πελατών θεωρείται η διαθεσιμότητα των 

αποθεμάτων. Οι όποιες τυχόν μεταβολές στην διαθεσιμότητα των αποθεμάτων 

αποτελούν την, κυριότερη ίσως από κάθε άλλο στοιχείο της απόδοσης, αιτία 

αποτυχίας εκπλήρωσης των προτύπων απόδοσης.

Μια τυπική μέτρηση της διαθεσιμότητας αποθεμάτων είναι το ποσοστό των 

προϊόντων που έχουν εξαντληθεί προς εκείνα που βρίσκονται σε στοκ (stock). Σε 

αυτή τη μέτρηση η πιθανότητα λάθους εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν λαμβάνει
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υπόψη της τη ταχύτητα μετακίνησης (velocity movement) των διαφόρων τεμαχίων 

στη γραμμή προϊόντος (product line). Για παράδειγμα, 10 αργά-κινούμενα τεμάχια 

μπορεί να μην υπάρχουν μεν, με τη μορφή αποθεμάτων, χωρίς όμως αυτό να έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στην εικόνα της επιχείρησης. Από την άλλη, ένα ταχέως- 

κινούμενο τεμάχιο που δεν βρίσκεται σε στοκ, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές 

και να έχει ως αποτέλεσμα κατακλυσμό παραπόνων από τους πελάτες.

Γιαυτό το λόγο, η πιο σωστό και επιθυμητό μέτρο της διαθεσιμότητας 

αποθεμάτων προκύπτει από ανάλυση των δεδομένων απόδοσης σε μια ευρύτερη 

χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, παραγγελίες με ένα προϊόν εκτός στοκ, μέσοι όροι 

περιπτώσεων ανά παραγγελία εκτός στοκ, μέσος όρος ποσοστών διαθεσιμότητας 

όλων των ζητούμενων προϊόντων, συχνότητα επιστροφών και ρυθμός ανάκαμψης των 

επιστροφών είναι δείκτες που μπορούν να παρέχουν μια μέτρηση που καλύπτει 

μεγάλο εύρος και είναι αντιπροσωπευτική της διαθεσιμότητας αποθεμάτων [8. Σελ. 

266, 268],

8.3.2.3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

Εξάλλου, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι, η διανομή ανακριβών ή κατεστραμμένων 

εμπορευμάτων στο σωστό χρόνο δεν βοηθά μια επιχείρηση να επιτύχει στους 

λειτουργικούς της στόχους. Η μέτρηση της ποιότητας λειτουργίας, όπως και οι 

υπόλοιποι δείκτες απόδοσης, απαιτεί ανάλυση σε ένα εύλογο χρονικό εύρος. Για 

παράδειγμα, συχνότητα ανακριβών εμπορευμάτων σε μια παραγγελία, αποστολές σε 

εσφαλμένες διευθύνσεις, ποσοστά καταστροφών που συμβαίνουν ανά αποστολή ή 

γραμμή προϊόντος και παράπονα για καταστροφές για ανά ποσότητα αποστολών, 

είναι αντιπροσωπευτικοί δείκτες της μέτρησης της απόδοσης αποθεμάτων [8, Σελ. 

268],

8.4. Συναντώντας τις Απαιτήσεις των Πελατών

Μέχρι εδώ το κεφάλαιο επικεντρώθηκε στην μέτρηση της εξυπηρέτησης πελατών 

όσον αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών και των αντικειμενικών στόχων: εξίσου 

σπουδαίος, όμως, είναι και ο έλεγχος. Ως έλεγχος (control) ορίζεται η διαδικασία 

εκείνη κατά την οποία λαμβάνονται διορθωτικές κινήσεις όταν από τις μετρήσεις
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προκόψει ότι οι σκοποί και οι αντικειμενικοί στόχοι της εξυπηρέτησης πελατών δεν 

επιτυγχάνονται. Η μέτρηση από μόνη της είναι καθαρά σπατάλη χρόνου και 

προσπαθειών, αν δεν γίνει καμία διορθωτική ενέργεια που να βασίζεται στην 

ανάδραση (feedback) από τις μετρήσεις αυτές. Οι διορθωτικές εκείνες ενέργειες που 

λαμβάνουν χώρα κατόπιν της επισήμανσης των τυχόν ελλείψεων και ανεπαρκειών, 

οδηγούν σε ένα πιο ισχυρό και αποδοτικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών.

Μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις επιζητούν να παρέχουν υψηλά επίπεδα 

εξυπηρέτησης για πολλούς και ποικίλους λόγους. Πρώτα από όλα, μια αξιόπιστη 

εξυπηρέτηση δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση να διατηρεί χαμηλό επίπεδο 

αποθεμάτων, ειδικά όσον αφορά στα αποθέματα ασφαλείας (safety stocks). Οσο 

χαμηλότερο είναι το μέσο επίπεδο αποθεμάτων, τόσο λιγότερο είναι και το κόστος 

αποθήκευσης των αποθεμάτων αυτών. Επιπλέον, η όλο και αυξανόμενη χρήση 

προγραμμάτων ποιότητας στους πωλητές (vendors) καθιστά αναγκαία τα υψηλότερα 

επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών. Τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις, και ειδικά 

λιανέμποροι και χονδρέμποροι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την 

παρακολούθηση της κατάστασης των αποθεμάτων τους. Αυτή η ιδιαίτερη έμφαση 

στηρίζεται πλέον στην ανάλυση, μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

για την επισήμανση των πωλητών που σε διαρκή βάση παρέχουν είτε σωστά ή 

απορριπτέα επίπεδα εξυπηρέτησης. Κατά το παρελθόν, με τη χρήση χειροκίνητων 

συστημάτων, έπρεπε να συμβούν επαναλαμβανόμενες και σοβαρές παραλείψεις στην 

εξυπηρέτηση πελατών, προτού οι ενέργειες αυτές ενός πωλητή επισημανθούν και 

απομονωθούν ένεκα διορθωτικών κινήσεων. Σήμερα, όλοι οι παράγοντες 

προγραμματίζονται σε Η/Υ και τοιουτοτρόπως δίνεται η δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να παρακολουθούν την ποιότητα της εξυπηρέτησης που λαμβάνουν από 

κάθε προμηθευτή.

Επιπρόσθετα, σε ένα όλο και πιο αυτοποιημένο περιβάλλον που οι συναλλαγές 

γίνονται μέσω Η/Υ, οι σχέσεις μεταξύ πελατών και προμηθευτών γίνονται όλο και 

περισσότερο απόμακρες. Αυτή η κατάσταση είναι τόσο αποθαρρυντική όσο και 

πολλές φορές μη αποδοτική από την οπτική γωνία των πελατών. Η επιχείρηση, 

συνεπώς, που μπορεί να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, ειδικά
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σε διαπροσωπικό επίπεδο, θα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, στην αγορά, όσον 

αφορά στις πωλήσεις της.

Μια πρώτη εντύπωση των επιπτώσεων, σε κάποιον προμηθευτή, που θα 

επέφερε η παροχή σε μόνιμη βάση χαμηλότερου από το αποδεκτό επίπεδο 

εξυπηρέτησης, δίνεται στην ακόλουθη σχηματική παράσταση.

Επιπτώσεις από την παροχή χαμηλού 
επιπέδου εξυπηρέτησης

18%

□ Διακοπή αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων
□ Άρνηση υποστήριξης της προβολής της σειράς προϊόντων
□ Μείωση του όγκου συναλλαγών
Ο Διακοπή όλων των συναλλαγών με τον προμηθευτή 
■ Άρνηση αγοράς νέων προϊόντων
□ Συνάντηση με τον πωλητή ή τον διευθυντή της επιχείρησης

Σχηματική Παράσταση 8.4.1.

Η ερώτηση τέθηκε σε ένα ικανό αριθμό επιχειρήσεων και η πιο συχνή 

απάντηση ήταν ότι ο πελάτης θα μείωνε τον όγκο και το εύρος των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων με τον εν λόγω προμηθευτή. Εξάλλου, το ένα πέμπτο των 

αποκριθέντων, δήλωναν ότι είχαν ήδη σταματήσει όλες τις συναλλαγές τους με 

εκείνες τις προμηθεύτριες επιχειρήσεις που παρείχαν μη αποδεκτά επίπεδα 

εξυπηρέτησης πελατών.

Αν και η έρευνα έγινε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, εντούτοις τα 

αποτελέσματά της είναι ενδεικτικά των επιπτώσεων. Αν, μάλιστα, αναλογιστεί 

κάποιος, ότι οι καταστάσεις είναι πιο δύσκολες, αφού τα πρότυπα είναι υψηλότερα 

και οι απαιτήσεις μεγαλύτερες, είναι εύκολο να συμπεράνει ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

ακόμα δυσμενέστερες [4, σελ. 118],
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Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

“ΔΕΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ”

Ο James Aaron Cooke στο άρθρο του “Measure for measure”, μεταφέρει τις απόψεις 

του καθηγητή Dale S. Rogers, ο οποίος αναλύει δέκα από τις διαστάσεις- 

παραμέτρους της ποιότητας εξυπηρέτησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο βιβλίο 

“Delivering Quality Service” των Zeithaml, Parasuraman and Berry.

O Cooke ξεκινάει αναπτύσσοντας το ότι οι logistics μάνατζερ δεν έχουν στα 

χέρια τους τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική αξιολόγηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας αξίας. Και συνεχίζοντας αναφέρει: ‘Τι θα πρέπει να είναι τα 

νέα μέτρα να μετρούν. Την ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών. Συγκεκριμένα, 

προτείνεται η ανάπτυξη των μέτρων να βασίζεται στις ακόλουθες δέκα διαστάσεις:

■ Υλικά (Tangibles). Ο πρώτος παράγοντας που πρέπει να αξιολογήσει ένας 

μάνατζερ είναι η κατάσταση των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων, του 

προσωπικού, αλλά ακόμα και των διαφημιστικών φυλλαδίων. Προτείνεται η 

ανάπτυξη, από την πλευρά των επιχειρήσεων, μιας βαθμολογικής κλίμακας για 

την εκτίμηση της κατάστασης και εν συνεχεία προτείνεται η διεξαγωγή έρευνας 

για να εξακριβωθούν εκείνα τα σημεία στα οποία η απόδοση δεν είναι η 

πρέπουσα.

■ Σταθερότητα στρατηγικών και πολιτικών (Reliability). Το δεύτερο κριτήριο της 

ποιότητας εξυπηρέτησης αντανακλά την ικανότητα της επιχείρησης να κρατά τις 

υποσχέσεις της.

■ Αποκρισιμότητα (Responsiveness). Η προθυμία μιας επιχείρησης να βοηθήσει τους 

πελάτες της και η παροχή του προσδοκώμενου επιπέδου εξυπηρέτησης, 

συναστούν την Τρίτη διάσταση της ποιότητας εξυπηρέτησης. Εδώ, η μεταβλητή 

που θα πρέπει να μετράται είναι ο χρόνος.
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■ Επάρκεια-ικανότητα (Competence). Η επάρκεια αναφέρεται στην ικανότητα των 

εργαζομένων όσον αφορά στην κατοχή δεξιοτήτων και γνώσεων απαράιτητων για 

την διεξαγωγή συγκεκριμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Οι επιχειρήσεις 

υποθέτουν, συνήθως λανθασμένα, ότι οι μάνατζερ και οι εργαζόμενοι έχουν τις 

κατάλληλες ικανότητες για να φέρουν εις πέρας την εργασία τους. Θα πρέπει να 

απαιτούν τόσο από τους εργάτες όσο και από τα ανώτερα στελέχη την κατοχή 

σχετικών πιστοποιητικών.

■ Αβροφροσύνη (Courtesy). Το πέμπτο στοιχείο βαθμολογεί την ευγένεια, το 

σεβασμό, και τη φιλικότητα που δείχνουν οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης προς 

τους πελάτες.

■ Αξιοπιστία (Credibility). Η έκτη προς έλεγχο περιοχή είναι η αξιοπιστία της 

επιχείρησης -ποσό καλά εκπληρώνει τις υποσχέσεις της προς τους πελάτες.

■ Ασφάλεια (Security). Ασφάλεια, απελευθέρωση από τον κίνδυνο, το ρίσκο και τις 

όποιες συγκρούσεις- συνιστούν την έβδομη διάσταση της ποιότητας 

εξυπηρέτησης. Για να βαθμολογηθεί η απόδοση σε αυτή την περιοχή, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν τον αριθμό των μικροκλοπών, και των 

λοιπών απωλειών που βιώνουν.

■ Προσβασιμότητα (Access). Η όγδοη διάσταση της ποιότητας εξυπηρέτησης 

συνίσταται στην δυνατότητα πρόσβασης και επικοινωνίας με τους εργαζομένους 

στην επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μετρήσουν πόσο γρήγορα ένας 

πελάτης, μπορεί να βρει έναν υπεύθυνο του τμήματος εξυπηρέτησης όταν έρθει 

σε επαφή με την επιχείρηση.

■ Επικοινωνία (Communication). Το ένατο πρότυπο για εκτίμηση επικεντρώνεται 

στην επικοινωνία -τη δέσμευση για παροχή συνεχούς πληροφόρησης στους 

πελάτες στη γλώσσα τους. Επειδή η μέτρηση της ποιότητας επικοινωνίας είναι 

δύσκολο να εκτιμηθεί, προτείνεται οι επιχειρήσεις να μετρούν τη συχνότητα 

επικοινωνίας με τους πελάτες.

■ Κατανόηση του πελάτη (understand the customer). Το τελευταίο στοιχείο της 

ποιότητας εξυπηρέτησης είναι το πόσο καλά μια επιχείρηση αντιλαμβάνεται τις 

ανάγκες, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πελατών της. Προτείνεται η 

διεξαγωγή έρευνας των πελατών, στην οποία θα ερωτώνται να κατονομάσουν 4-5
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πιο σημαντικές παραμέτρους. Έπειτα, η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει εάν οι 

απόψεις των ανωτέρων στελεχών της συμπίπτουν με τα εξαγόμενα της 

προαναφερθείσας έρευνας [9, σελ. 111-113],
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Εμπειρική Μελετη

9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέχρι το σημείο αυτό της διπλωματικής εργασίας, καταβλήθηκε προσπάθεια να 

οριστεί, να διευκρινιστεί και να αποσαφηνιστεί, όσον αφορά στο θεωρητικό της 

υπόβαθρο, η έννοια της εξυπηρέτησης πελατών, ως η βασικότερη ίσως διάσταση του 

συστήματος logistics.

Στη συνέχεια, στην προσπάθεια ενσωμάτωσης στην παρούσα εργασίας και 

στοιχείων πρακτικής αξίας, όσον αφορά στην προσέγγιση του εν λόγω θέματος, 

έλαβε χώρα η ανάπτυξη ερωτηματολογίου, ώστε να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο 

βαθμό, εφαρμόζονται οι βέλτιστες αυτές πρακτικές (best practices) στις επιχειρήσεις 

της Βορείου Ελλάδος, και δη σε εκείνες του μεταποιητικού κλάδου, όπως αυτές - 

βέλτιστες πρακτικές- προέκυψαν από την βιβλιογραφική έρευνα και αναπτύχθηκαν 

διεξοδικά στο θεωρητικό μέρος της διπλωματικής.

Στο εμπειρικό, λοιπόν, μέρος, θα παρουσιαστούν, θα αξιολογηθούν και θα 

γενικευθούν οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων, από 

λίστα επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδας. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει όλες εκείνες 

τις επιχειρήσεις που σε κάποιο κριτήριο-δεδομένο βρίσκονται στις υψηλότερες
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θέσεις, για το έτος 2000. Το κριτήριο αυτό είναι ο αριθμός των εργαζομένων σε μια 

επιχείρηση (>70).

Επομένως, ο πληθυσμός από τον οποίο παίρνουμε το δείγμα μας στην 

παρούσα ανάλυση, και για τον οποίο ενδιαφερόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, 

είναι μερικές από τις μεγαλύτερες (σε αριθμό ανθρώπινου δυναμικού) από τις 

επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου, στη Βόρεια Ελλάδα. Σαφώς προκύπτει ότι ο 

πληθυσμός αναφοράς είναι απόλυτα γνωστός και περιγράψιμος.

Το δείγμα μας αποτελείται από 28 επιχειρήσεις και η τυχαιότητα του κρίνεται 

ικανοποιητική. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν περίπου 30%, αφού εστάλησαν γύρω 

στα 100 ερωτηματολόγια.

9.2. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εξυπηρέτηση πελατών εμπεριέχει όλα τα σημεία επαφής ανάμεσα στον 

προμηθευτή και τον αγοραστή. Η απόδοση του συστήματος logistics αποτελεί 

σίγουρα μια βασική διάσταση στην επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη και 

αποτελεί βασική παράμετρο του μοντέλου του συνδυασμού εξυπηρέτηση-σχέση- 

διατήρηση (service-relationship-retention), όπως αυτό αναπτύχθηκε εκτενώς σε 

προηγούμενο κεφάλαιο [1, σελ. 36],

Εκείνο που υποδηλώνει το μοντέλο αυτό είναι ότι η επιτυχής διαφοροποίηση 

μέσω της εξυπηρέτησης πελατών απαιτεί κάτι περισσότερο από την προφανή εστίαση 

στην “φροντίδα του πελάτη” (customer care) και το “να θέτεις τον πελάτη ως πρώτο 

μέλη μα” (putting customer first) -παρά την ιδιαίτερη σημασία και των δύο αυτών 

παραμέτρων.

Σε αυτό λοιπόν το ζήτημα τέθηκε η πρώτη από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που εστάλη στις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα η ερώτηση 

διατυπώθηκε ως εξής:

“Ιεραρχήστε όσον αφορά στην προτεραιότητα που δίνεται για την επιτυχή 

διαφοροποίηση της επιχείρησής σας, σχετικά με την βέλτιστη εξυπηρέτηση των 

πελατών, τα παρακάτω: ___

■ Ο πελάτης πάνω από όλα (Putting people-customer first) ..................

■ Κατανόηση της έννοιας εξυπηρέτηση σύμφωνα με τον πελάτη (Understand

customer’s definition of service) .....

■ “Φροντίδα ” πελατών (Customer care)
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Μια κριτική απαίτηση για έναν οργανισμό που αναζητά να γίνει ηγέτης στην 

εξυπηρέτηση πελατών στο πεδίο του, είναι να έχει μια λεπτομερή και όσο το δυνατόν 

αντικειμενική κατανόηση του πως ορίζουν οι ίδιοι οι πελάτες την εξυπηρέτηση. Αφού 

επομένως, γίνει κάτι τέτοιο αντιληπτό και κατανοητό δύναται να καταστρωθούν 

στρατηγικές και να αναπτυχθούν συστήματα με σκοπό να ικανοποιηθούν, ή καλύτερα 

να ξεπεραστούν, οι προσδοκίες των πελατών [1, σελ. 37],

Όπως προκύπτει, όμως, και από σχηματική παράσταση 9.2.1. το 57,15% 

(42,86% + 14,29) του συνόλου των επιχειρήσεων οι οποίες απήντησαν το 

ερωτηματολόγιο, θεωρούν ότι η κατανόηση της έννοιας εξυπηρέτηση σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των ίδιων των πελατών τους έπεται σε βαθμό σημαντικότητας, σε σχέση 

με τις έννοιες “ο πελάτης πάνω από όλα” και “φροντίδα πελατών”. Φαίνεται, δηλαδή, 

ότι οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν και αναπτύσσουν τις διαδικασίες τους, με 

ενδογενή και ενδο-επιχειρησιακά δεδομένα και πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών, 

χωρίς να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, αφουγκραζόμενοι τις απόψεις τους.

Διαφοροποίηση μέσω της κατανόησης της έννοιας 
εξυπηρέτησης για τον πελάτη

□ "Φροντίδα 
πελατών"

14,29%
□ "Κατανόηση της 

έννοιας 
εξυπ ηρέτηση 

σύμφωνα με τον 
πελάτη" 
42,86%

"Ο πελάτης 
πάνω από όλα" 

42,86%

Σχηματική Παράσταση 9.2.1.
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Διότι, το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει 

να επανα-ορίσουν την εξυπηρέτηση σύμφωνα με τις απόψεις των πελατών τους και 

εν συνεχεία να αναδιοργανώσουν τις διαδικασίες των logistics ώστε να λειτουργούν 

προς την επίτευξη των νέων στόχων εξυπηρέτησης, που θα έχουν προκύψει από την 

σχετική έρευνα [1, σελ. 37], Στην περίπτωση όμως των μεταποιητικών επιχειρήσεων 

της Βορείου Ελλάδας, μόνο τέσσερις στις δέκα, φαίνεται ότι δείχνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις απόψεις των ίδιων των πελατών, οι οποίοι σημειωτέον είναι οι πλέον 

αρμόδιοι για να κρίνουν και να αξιολογήσουν το επίπεδο της παρεχόμενης 

εξυπηρέτησης, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στη βελτίωσή του.

9.3. Βελτιστοποίηση Προϊοντος-Αιαδικαςιων και Ανταγωνιστικό 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι σήμερα, η δύναμη στα κανάλια διανομής 

περνάει στα χέρια των αγοραστών από εκείνα των προμηθευτών, όπως και ίσχυε 

μέχρι πρόσφατα. Παράλληλα, παρουσιάζεται μια τάση των πελατών να τείνουν να 

μειώσουν τη βάση των προμηθευτών τους. Με άλλα λόγια, επιζητούν να 

αναπτύσσουν επαγγελματικές δραστηριότητες με λιγότερους προμηθευτές και συχνά 

σε μεγαλύτερη, χρονικά, βάση. Συνεπώς, τα επόμενα χρόνια, επιτυχημένες θα είναι οι 

επιχειρήσεις εκείνες που θα αναγνωρίσουν αυτές τις τάσεις και θα επιδιώξουν να 

αναπτύξουν στρατηγικές, οι οποίες θα βασίζονται στην ανάπτυξη στενότερων 

επαγγελματικών σχέσεων με τους σημαντικούς πελάτες (key accounts). Αυτές οι 

στρατηγικές θα επικεντρώνονται στην αναζήτηση καινοτόμων τρόπων για τη 

δημιουργία πρόσθετης αξίας (value) για τους πελάτες αυτούς. Οι στρατηγικές αυτές 

θα είναι “κατακόρυφες” (vertical) παρά “οριζόντιες” (horizontal), όσον αφορά στην 

επιδίωξη των επιχειρήσεων να προσφέρουν περισσότερα, από πλευράς 

εξυπηρέτησης, σε λιγότερους -μεν, εκλεκτούς δε- πελάτες, από το να αναζητήσουν 

περισσότερους πελάτες στους οποίους να πωλούν το ίδιο προϊόν.

Μια τέτοιου είδους μετάβαση από την ανάπτυξη που βασιζόταν στον όγκο 

(volume-based growth) στην αντίστοιχη που βασίζεται στη μετάδοση αξίας (value- 

based growth), προϋποθέτει μεγαλύτερη εστίαση στη διαχείριση των κρίσιμων 

διαδικασιών, όπως αυτή του συστήματος logistics και κατ’ επέκταση στην 

εξυπηρέτηση πελατών. Ενώ, λοιπόν, το παραδοσιακό μοντέλο ανταγωνισμού 

βασιζόταν κυρίως στην καινοτομία του προϊόντος (product innovation), το νέο θα
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πρέπει να συμπληρώνεται σε σημαντικό βαθμό και από την καινοτομία στις 

διαδικασίες (process innovation). Η βάση, για να μπορέσει μια επιχείρηση να είναι 

ανταγωνιστική σε αυτή τη νέα εποχή, δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα =

Βελτιστοποίηση προϊόντος x Βελτιστοποίηση διαδικασιών 

Σύμφωνα με τη σχηματική παράσταση 9.3.1., φαίνεται ότι για πολλές από τις 

επιχειρήσεις, η βαρύτητα 

των επενδύσεων δινόταν 

στη βελτιστοποίηση του 

προϊόντος και λιγότερο 

στη βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας.

Βέβαια, αυτό δεν 

συνεπάγεται ότι θα πρέπει 

να δοθεί λιγότερη έμφαση 

στην καινοτομία των 

προϊόντων, αλλά ότι 

απαιτείται μεγαλύτερη 

έμφαση, από την πλευρά 

των επιχειρήσεων, όσον 

αφορά στην ανάπτυξη και 

τη διοίκηση διαδικασιών, όπως τα logistics και η εξυπηρέτηση, οι οποίες προσδίδουν 

προστιθέμενη αξία στους πελάτες “κλειδιά”.

Έχοντας ως στόχο τη διαπίστωση της πρακτικής που ακολουθούν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, όσον αφορά στην κατεύθυνση που ακολουθούν για την αναζήτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ετέθη ευθέως το εξής ερώτημα:

“Η βάση για να μπορέσει μια επιχείρηση να ανταγωνιστεί επάξια στη σημερινή εποχή 

είναι να κατέχει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πόση έμφαση δίνετε στα 

ακόλουθα για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. (Το άθροισμα να είναι 

100).
Βελτιστοποίηση προϊόντος (product excellence)....................

Βελτιστοποίηση διαδικασιών (process excellence)................” ________

100%

Ο
>'2
οα_Ε

οΕο

-<ωω

Αναθεωρημένη έμφ ιση

100%

Βελτιστοποίηση διαδικασίας (%)

Σχηματική Παράσταση 9.3.1,: Η επένδυση στην

βελτιστοποίηση διαδικασιών αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη
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Τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις, όπως απεικονίζονται στην σχηματική 

παράσταση 9.3.2., δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθεια 

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επιδιώκουν περισσότερο τη

βελτιστοποίηση του προϊόντος σε ποσοστό 63%, μη δίνοντας την πρέπουσα βαρύτητα

Απόκτηση διατηρήσιμου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος

Μέσω
βελτιστοποίησης

διαδικασιών

Μέσω
βελτιστοποίησης

προϊόντος

50 1000

Σχηματική Παράσταση 9.3.2.: Επένδυση στην βελτιστοποίηση διαδικασιών

στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών (37%). Φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί 

ακόμα τη σημασία των διαδικασιών στην επιτυχή πορεία της επιχείρησης στο άκρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα πρέπει, επομένως, αφού πρώτα κατανοήσουν την 

σημασία των διαδικασιών, να δώσουν την κατάλληλη βαρύτητα επενδύοντας πόρους, 

ανθρώπινους και χρηματικούς, προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης των 

διαδικασιών, με αποτελέσματα που θα αντικατοπτρίζονται και στην υψηλότερη 

ποιότητα της παρεχόμενης εξυπηρέτησης πελατών και κατ’ επέκταση στην 

διατήρησή τους στους κόλπους της επιχείρησης με τα ανάλογα οφέλη, όπως αυτά 

αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας.
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9.4. Επιχειρήσεις και Πρακτικές που Ακολουθούν

Είναι γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς 

σαφείς δηλώσεις αποστολής και χωρίς συγκεκριμένους στόχους για τη λειτουργία 

των logistics, και της εξυπηρέτησης πελατών. Η απουσία αποστολής και στόχων 

περιπλέκει τις λειτουργίες της επιχείρησης, δημιουργεί αντιπαραθέσεις και συγχύσεις 

στους κόλπους της και συχνά οδηγεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος logistics, το 

θ7ΐοίο δεν είναι σε αρμονία με τους στρατηγικούς στόχους της, γεγονός 7ΐου έχει ως 

συνέπεια την όχι αποδεκτή εξυπηρέτηση πελατών. [2, σελ. 81],

Είναι εξάλλου, αναμφισβήτητο, ότι παρότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων 

αναγνωρίζουν την εξυπηρέτηση πελατών ως μια σημαντική παράμετρο της 

δράστη ριότητάς τους, όταν ίτιέζονται να δώσουν ένα σαφή ορισμό, λίγες είναι εκείνες 

οι επιχειρήσεις που μπορούν άμεσα να περιγράφουν ή να εξηγήσουν ακριβώς τι 

εννοούν όταν λένε εξυπηρέτηση πελατών.

Τέθηκε λοιπόν η εξής βασική ερώτηση στις επιχειρήσεις:

- “Έχετε καταγεγραμμένη πολιτική “εξυπηρέτησης πελατών-customer service

Παραδοσιακά, ο όρος της εξυττηρέτησης βασιζόταν σε πολύ ευρείς υποθέσεις 

του τι θέλει ο πελάτης, χωρίς να υπάρχει σαφής στρατηγική και πολιτική της 

επιχείρησης. Για να αναπτυχθούν όμως στρατηγικές και πολιτικές σε μια επιχείρηση 

και για να είναι και επιτυχημένες θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι σε ένα 

κατάλληλο πλαίσιο και εν συνεχεία να μετρούνται, να παρακολουθούνται και να 

ελέγχονται οι διαδικασίες που αναπτύχθηκαν [3,σελ. 24], Πρώτα από όλα, όμως, θα 

πρέ7ΐει να οριστεί η έννοια της εξυττηρέτησης 7ΐελατών, να διατυπωθεί εγγράφως, να 

ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση και να αναπτυχθούν πλαίσια 

αμοιβών, μέσω τα των οποίων θα ενθαρρύνεται η επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων 

εξυπηρέτησης [4, σελ 97],

ΟΧΙ
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Οπως φαίνεται και από την ακόλουθη σχηματική παράσταση 9.4.1. , δύο στις 

τρεις ερωτηθείσες επιχειρήσεις, δεν έχουν εγγράφως διατυπωμένη πολιτική 

εξυπηρέτησης πελατών.

“Έχετε εγγράφως διατυπωμένη 
πολιτική “εξυπηρέτησης πελατών”;

0 50 100

Σχηματική Παράσταση 9.4.1.: Εγγράφως διατυπωμένη εξυπηρέτηση

Εξάλλου, είναι συχνό φαινόμενο σε μια επιχείρηση να μην καταφέρνει να 

συνταιριάξει την απόδοση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης με τις προσδοκίες του 

πελάτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, υπάρχουν δύο πιθανές κατευθύνσεις προς τις 

οποίες θα πρέπει να κινηθεί μια επιχείρηση, και οι οποίες δεν είναι κατ’ ανάγκη 

αμοιβαία αποκλειόμενες. Η πρώτη είναι να εξερευνήσει η επιχείρηση τους λόγους για 

τους οποίους η αντιληπτή, από τον πελάτη, απόδοση είναι χαμηλή. Μήπως, δηλαδή, 

οφείλεται στο γεγονός ότι η πραγματική απόδοση εξυπηρέτησης είναι γενικά χαμηλή 

ή οφείλεται στο ότι η όποια αντίληψη έχει επηρεαστεί από τυχόν αρνητικές εμπειρίες 

του πελάτη σε μια μόνο πτυχή της απόδοσης, για παράδειγμα μήπως οφείλεται στη 

δυσκολία λήψης μιας ικανοποιητικής απάντησης σε μια τηλεφωνική ερώτηση, ακόμα 

και αν το προϊόν διανεμήθηκε στην ώρα του και καθόλα σωστά. Η δεύτερη δυνατή 

κατεύθυνση, είναι η επιχείρηση, να ελέγξει αν οι προσδοκίες του πελάτη 

“διαχειρίστηκαν” κατάλληλα. Ή αλλιώς, μήπως ο πελάτης προέβαλε κάποια
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απαίτηση η οποία δεν εμπίπτει στις δυνατότητες και τα όρια απόδοσης της 

επιχείρησης. Μερικές φορές κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να συμβεί επειδή ένας 

πωλητής επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα ζήλο στην προσπάθειά του να κλείσει μια 

πώληση, μπορεί να δώσει μια υπόσχεση, π.χ. για το χρόνο διανομής, που δεν μπορεί 

να ικανοποιήσει η επιχείρηση με τις δυνατότητές της. Ή απλά ο πελάτης μπορεί να 

έχει ένα επίπεδο προσδοκιών, το οποίο ξεπερνά την προγραμματισμένη απόδοση της 

επιχείρησης.

Μέσω αυτού του τελευταίου θέματος, επιση μαίνεται η ανάγκη για τις 

επιχειρήσεις να διαχειρίζονται ορθά τις προσδοκίες των πελατών τους. Κατά μια 

έννοια, η εξυπηρέτηση θα πρέπει να είναι “διαπραγματεύσιμη”, ή τουλάχιστον να 

συμφωνείτε εκ των προτέρων με τους πελάτες, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία 

περίπτωση παρανοήσεως σχετικά με το τι επίπεδα εξυπηρέτησης σκοπεύει η 

επιχείρηση να προσφέρει στον πελάτη [5, σελ. 89-92],

Σε συνέχεια της παραπάνω αναφερθείσας ερωτήσεως, για να διαπιστωθεί η 

πρακτική των ελληνικών επιχειρήσεων στο υπό μελέτη θέμα, ετέθη και το εξής 

σαφές ερώτημα:

- “Οι πελότες σας λαμβάνουν αντίγραφο της πολιτικής αυτής; ’’

Το ποσοστό των απαντήσεων ήταν χαμηλό. Συγκεκριμένα, από το 35,7% των 

επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι έχουν μια εγγράφως διατυπωμένη πολιτική, μόλις το 

60%, δίνουν αντίγραφο της πολιτικής αυτής στους πελάτες τους. Με άλλα λόγιος 

όπως φαίνεται και στην επόμενη σχηματική παράσταση, μόνο το 21,4% του συνόλου 

των ερωτηθέντων επιχειρήσεων κοινοποιούν στους πελάτες τους την πολιτική 

εξυπηρέτησης που πρόκειται να εφαρμόσουν.

Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχουν “παρανοήσεις” μεταξύ επιχείρησης και 

πελατών, με φυσικό αρνητικό επακόλουθο την δυσαρέσκεια των τελευταίων εξαιτίας 

της μη ικανοποίησης ενός σαφώς ορισμένου, αμοιβαίους αποδεκτού, επιπέδου 

εξυπηρέτησης.
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"Οι πελάτες σας λαμβάνουν αντίγραφο της πολιτικής 
εξυπηρέτησης πελατών;"

Σχηματική Παράσταση 9.4.2.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν αναλυτικά στο θεωρητικό μέρος της 

παρούσας εργασίας, προτείνεται αφενός οι επιχειρήσεις να έχουν ένα πλαίσιο 

εξυπηρέτησης πελατών, εγγράφως διατυπωμένο, το οποίο θα μεταβάλλουν και θα 

προσαρμόζουν ανάλογα με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη κατόπιν 

σχετικών διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, θεωρείται σκόπιμο να δίνουν στους πελάτες 

τους ένα αντίγραφο, ώστε οι τελευταίοι να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να 

περιμένουν και οι επιχειρήσεις να μην λησμονούν τις υποχρεώσεις τους.

9.5. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΣ TOY PARETO ΚΑΙ

Στρατηγική Εξυπηρέτησης Πελατών

Οι επιπτώσεις, για έναν προμηθευτή, της υιοθέτησης της έννοιας “αξίας για τον 

πελάτη” (concept of the customer value), ως την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη 

της στρατηγικής του, όπως αναφέρθηκε εκτενώς και στο θεωρητικό μέρος της 

διπλωματικής αυτής, είναι σημαντικές. Βασική, βέβαια, θεωρείται η προσαρμογή της 

επιχείρησης σε μια περισσότερο “προ-ενεργούσα” (proactive) προσέγγιση της 

διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες. Η ιδέα, που βρίσκεται πίσω από την έννοια 

της διαχείρισης των πελατών (customer management), είναι ότι ο προμηθευτής να
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αναζητά ενεργά, να κατανοήσει καλύτερα τις δραστηριότητες του πελάτη του και τις 

ανάγκες των πελατών του τελευταίου, και εν συνεχεία να προσπαθεί να αναπτύξει 

συνολικές επαγγελματικές λύσεις (total customer solutions) σε συνεργασία με τον 

πελάτη. Εξάλλου, και στο λιανεμπόριο, υπάρχει μια αύξουσα τάση προς τη διοίκηση 

κατηγορίας (category management), η οποία εστιάζεται γύρω από την κερδοφορία 

μιας οικογένειας προϊόντων [7, σελ. 62, 63],

Μια βασική διάσταση της διαχείρισης πελατών (customer management), είναι 

η προσπάθεια της να επικεντρώσει τις πηγές της επιχείρησης -χρηματικές και μη- σε 

εκείνους τους πελάτες που παρουσιάζουν την υψηλότερη τρέχουσα ή δυνητική 

κερδοφορία. Σχεδόν πάντοτε, όμως τα μεγαλύτερα οφέλη προέρχονται από την 

μικρότερη ομάδα πελατών και στο σημείο αυτό βρίσκει εφαρμογή ο νόμος του Pareto 

(80/20) [6, σελ. 214],

Ο νόμος αυτός μπορεί να παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη μιας, οικονομικά 

αποδοτικής, στρατηγικής εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, το θέμα της εξυπηρέτησης 

εναπόκειται στο ότι, ούτε όλοι οι πελάτες μιας επιχείρησης είναι εξίσου κερδοφόροι, 

ούτε όλα τα προϊόντα εξίσου προσοδοφόρα, συνεπώς θα πρέπει το υψηλότερο 

επίπεδο εξυπηρέτησης να παρέχεται στους κρίσιμους πελάτες (key customers) και 

στα προϊόντα “κλειδιά” (key products). Ξεκινώντας, επομένως, από την βάσιμη 

υπόθεση ότι, οι χρηματικοί πόροι που δύναται μια επιχείρηση να δαπανήσει για την 

εξυπηρέτηση των πελατών της, είναι περιορισμένοι, η διάσταση της εξυπηρέτησης θα 

πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της καταλληλότερης κατανομής πόρων [1, σελ. 

56, 57],

Η σχηματική παράσταση 9.5.1. απεικονίζει τη μορφή της διανομής των 

κερδών που είναι αποτέλεσμα της άνισης κατανομής εσόδων και κόστους κατά μήκος 

της πελατειακής βάσης. Από το παράδειγμα αυτό προκύπτει ότι υπάρχει μια ομάδα 

πελατών, οι οποίοι είναι πράγματι μη κερδοφόροι και συνεπώς μειώνουν τη συνολική 

συνεισφορά στα κέρδη.
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Σχηματική Παράσταση 9.5.1.: Κερδοφορία του πελάτη

Η βασική αρχή της ανάλυσης κερδοφορίας ενός πελάτη, είναι ότι ο 

προμηθευτής θα πρέπει να αναζητά να αποδοθούν όλα τα κόστη, που είναι 

συγκεκριμένα, στους αντίστοιχους πελάτες. Μια χρήσιμη μέθοδος όταν αναζητά αυτά 

τα κόστη είναι η εξής: ‘Τι κόστη θα απέφευγα εάν σταματούσα τις συναλλαγές με 

αυτόν τον πελάτη;”. Μια λίστα από κόστη που θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατά το 

σχεδίασμά του “λογαριασμού κερδών και απωλειών” για συγκεκριμένους πελάτες, 

δίνεται στον ακόλουθο πίνακα 9.5.1..

Ο σκοπός μιας τέτοιας ανάλυσης είναι η απαίτηση όλοι οι πελάτες να είναι 

κερδοφόροι σε μέσο ή μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, στον χώρο των επιχειρήσεων βρίσκει 

πεδίο ισχύος ο κανόνας 80/20: δηλαδή ότι το 80% των κερδών μιας επιχείρησης 

προέρχεται από το 20% των πελατών της. Επιπρόσθετα, το 80% από το συνολικό 

κόστος εξυπηρέτησης δημιουργείται από το 20% των πελατών (αλλά πιθανότατα όχι 

το ίδιο 20% ! ). Ενώ, λοιπόν, η αναλογία μπορεί να μην είναι ακριβώς 80/20, θα 

βρίσκεται σε ένα τέτοιο περίπου εύρος. Η πρόκληση επομένως, για την διαχείριση 

της εξυπηρέτησης πελατών είναι πρωταρχικά να επισημάνει την πραγματική 

κερδοφορία από κάθε πελάτη και εν συνεχεία να αναπτύξει στρατηγικές οι οποίες θα 

βελτιώσουν την κερδοφορία όλων ανεξαιρέτως των πελατών. Εκείνο που σίγουρα θα 

πρέπει να αναγνωριστεί είναι ότι εκτός από τα πλεονεκτήματα της παροχής 

επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης, υπάρχει και το ανάλογο κόστος και γιαυτό το
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λόγο το κατάλληλο επίπεδο και μίγμα εξυπηρέτησης είναι ανάγκη να διαφέρει και να 

προσαρμόζεται ανάλογα στον κάθε πελάτη.

Ο λογαριασμός κέρδους και απωλειών ενός πελάτη

Έσοδα Καθαρή αξία πωλήσεων

Μείον
Κόστη 
(μόνο τα
συγκεκριμένα) Κόστος πωλήσεων (ακριβές μίγμα προϊόντος)

Προμήθειες 
Επισκέψεις πώλησης 
Χρόνος διαχείρισης
Εμπορικές αμοιβές και ειδικές εκπτώσεις 
Κόστος επεξεργασίας της παραγγελίας 
Κόστος προώθησης (εμφανή και μη)
Κόστος merchadising 
Ειδική συσκευασία/ομαδοποίηση 
Ειδικό κόστος διαχείρισης αποθεμάτων 
Ειδικό κόστος χώρου αποθήκευσης 
Κόστος επεξεργασίας των υλικών 
Κόστος μεταφοράς 
Κόστος παραστατικών/επικοινωνιών 
Επιστροφές/αρνήσεις

Πίνακας 9.5.1.

Στο σημείο αυτό ετέθη στις επιχειρήσεις, το ακόλουθο ερώτημα σχετικά με τη 

μέθοδο αποτίμησης του κόστους εξυπηρέτησης των πελατών τους:

“7b κόστος της “εξυπηρέτησης των πελατών σας” (ενδιάμεσων ή τελικών) το 

αποτιμάτε: (Σημειώστε με ■/)

Συνολικά για όλους τους πελάτες 

Για κάθε ένα ξεχωριστά

Θέσπιση κατηγοριών ανάλογα με το κόστος εξυπηρέτησης 

Δεν το αποτιμάμε ”

Από τις απαντήσεις προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην 

ακόλουθη σχηματική παράσταση 9.5.2.:
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Η αποτίμηση του κόστους εξυπηρέτησης γίνεται:

Συνολικά για όλους τους Για κάθε ένα ξεχωριστά Σε κατηγορίες ανάλογα Δεν το αποτιμάμε 
πελάτες με το κόστος

εξυπηρέτησης

Σχηματική Παράσταση 9.5.2.: Αποτίμηση κόστους εξυπηρέτησης

Το ιδεώδες θα ήταν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν ένα λογιστικό σύστημα το 

οποίο, σε συστηματική βάση, θα συλλέγει και θα αναλύει τα δεδομένα σχετικά με την 

κερδοφορία κάθε πελάτη. Δυστυχώς, τα περισσότερα λογιστικά συστήματα είναι 

εστιασμένα στο προϊόν (product focused) παρά στο πελάτη (customer focused). 

Επιπρόσθετα, ο απολογισμός του κόστους γινόταν σε λειτουργική βάση (functional 

base), παρά σε συναλλακτική (transactional base). Έτσι, για παράδειγμα γνωρίζει το 

κόστος της λειτουργίας μεταφοράς ως σύνολο ή το κόστος κατασκευής ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος. Εκείνο που δεν δύναται να ξέρει, είναι το κόστος διανομής 

ενός συγκεκριμένου μίγματος προϊόντων σε έναν συγκεκριμένο πελάτη.

Φαίνεται, από την σχηματική παράσταση 9.5.2., ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, 

ορθώς, αποτιμούν το κόστος για κάθε πελάτη ξεχωριστά. Εξάλλου, η πρόκληση για 

κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα, είναι να ορίσει σαφέστερα την αξία που 

επιδιώκει να προσφέρει στα δικά της επιλεγμένα τμήματα πελατών (customer
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segments) και εν συνεχεία να επικεντρώσει στα μέσα με τα οποία μπορεί να διανείμει 

την αξία αυτή οικονομικά και αποδοτικά. Η αξία του πελάτη (customer value) έχει 

γίνει η ειδοποιός διαφορά σε πολλές αγορές και η συνεισφορά του συστήματος 

logistics στη βελτίωση της διαφοροποίησης αυτής αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο μεταξύ των ‘^ηγετικών” εταιρικών (leading companies) [7, σελ. 62-68],

9.6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Είναι γεγονός ότι ο απώτερος σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η ικανοποίηση 

των πελατών. Αυτό αποτελεί μια απλή ιδέα, η οποία όμως πολλές φορές δεν γίνεται 

άμεσα αντιληπτή, ιδίως από κάποιους εργαζόμενους π.χ. στον προγραμματισμό 

παραγωγής ή στον έλεγχο αποθεμάτων, οι οποίοι φαινομενικά έχουν μια απόσταση 

από την αγορά. Είναι όμως γεγονός, ότι κάθε εργαζόμενος στην επιχείρηση έχει το 

“μερίδιό του” στην εξυπηρέτηση των πελατών. Μάλιστα, πολλές επιτυχημένες 

επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εξετάζουν και τα στάνταρτ ικανοποίησης των 

“εσωτερικών πελατών τους” με σκοπό κάθε ένας εργαζόμενος να κατανοήσει ότι 

εξυπηρετεί κάποιον, έστω και αν αυτός βρίσκεται εντός της επιχειρήσεως. Ο 

αντικειμενικός σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια “αλυσίδα” με τους πελάτες η οποία 

θα συνδέει τους ανθρώπους όλων των επιπέδων της επιχείρησης άμεσα ή έμμεσα με 

την αγορά [8],

Ερωτήθηκαν, λοιπόν, οι επιχειρήσεις εάν έχουν τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων φαίνονται στην σχηματική παράσταση

9.6.1.:
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Διαθέτει η επιχείρησή σας τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Σχηματική Παράσταση 9.6.1.: Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωνε ότι διαθέτει τμήμα εξυπηρέτησης 

πελατών. Επιπρόσθετα, έγινε προσπάθεια εξακρίβωσης σε ποιο μέρος της 

επιχείρησης υπάγεται το τμήμα αυτό. Από τις απαντήσεις προκύπτει η ακόλουθη 

σχηματική παράσταση 9.6.2.:
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Αν ΝΑΙ, που ανήκα;

Σχηματική Παράσταση 9.6.2,: Που ανήκει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Οπως όμως, φαίνεται και από την ακόλουθη σχηματική παράσταση 9.6.3., και 

αναπτύχθηκε διεξοδικά και στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, η 

εξυπηρέτηση πελατών, παρότι αφορά την επιχείρηση και τους εργαζομένους ως 

σύνολο, βρίσκεται κυρίως στην διεπιφάνεια των τμημάτων μάρκετινγκ και logistics.
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Σχηματική Παράσταση 9.6.3. Διεπιφάνεια 

Διαφαίνετοα, λοιπόν, ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα κατανοήσει ότι το 

τμήμα το οποίο είναι από τα πλέον υπεύθυνα -σύμφωνα με τη βιβλιογραφία- για την 

εξυπηρέτηση των πελατών είναι το τμήμα logistics. Ένα συμπέρασμα, που προκύπτει 

από την μέχρι τώρα ανάλυση των αποτελεσμάτων, αν και το δείγμα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό αλλά περισσότερο ενδεικτικό, είναι ότι φαίνεται οι επιχειρήσεις να 

λειτουργούν κυρίως βάσει της εμπειρίας των ανώτερων στελεχών, ερήμην της 

σχετικής βιβλιογραφίας σε ζητήματα όπως αυτό της εξυπηρέτησης πελατών και 

συνεπώς σε ζωτικά, για τις ίδιες και τη βιωσιμότητά τους, θέματα.
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Προχωρώντας, την εμπειρική έρευνα ένα ακόμα βήμα, στην προσπάθεια 

εξακρίβωσης του πόσο θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι συνεισφέρει κάθε ένα από τα 

τμήματα τους στην εξυπηρέτηση των πελατών, συμπεριελήφθη και η εξής ερώτηση: 

“Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εξυπηρέτηση των πελατών αφορά την επιχείρηση 

συνολικά, θα μπορούσατε εντούτοις να κατανείμετε 100 βαθμούς (δεξιά στήλη - 

συνολικό άθροισμα 100) ανάλογα με τη συνεισφορά του κάθε τμήματος της επιχείρησης 

σας στον νευραλγικό αυτό τομέα της εξυπηρέτησης πελατών (ή “customer service ”). :

(Στην αριστερή στήλη σημειώστε με Sποια τμήματα έχει η επιχείρησή σας) ____

Το τμήμαλογιστηρίου-χρηματοοικονομικών..........................................  .. ■

Το τμήμα μάρκετινγκ...........................................................................

Το τμήμα logistics...............................................................................

Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων...............................................................

Το τμήμα παραγωγής...........................................................................

Το τμήμα πωλήσεων............................................................................  L—_
Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης..........................................................”

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στην ερώτηση αυτή προκύπτουν τα 

εξής: Σύμφωνα με τις ίδιες τις επιχειρήσεις, το τμήμα πωλήσεων συνεισφέρει τα 

πλείστα (ποσοστό ~ 27%) στον νευραλγικό τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, έπεται 

το τμήμα παραγωγής (με ποσοστό ~ 21%) και ακολουθούν τα τμήματα 

χρηματοοικονομικών και logistics με ποσοστό (15%), και το αντίστοιχο του 

μάρκετινγκ. Τελευταία, είναι τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης (~ 6,5%) και 

ανθρωπίνων πόρων (~ 4%).

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν εν μέρει με εκείνα της προηγούμενης 

ερώτησης αφού στο τμήμα πωλήσεων υπάγεται το τμήμα της εξυπηρέτησης πελατών, 

εφόσον βέβαια αυτό υφίσταται ως ξεχωριστή οντότητα, και επιπλέον το τμήμα 

πωλήσεων θεωρείται ότι είναι εκείνο που συνεισφέρει περισσότερο στην 

εξυπηρέτηση των πελατών. Βέβαια, από τις απαντήσεις στην παρούσα ερώτηση, 

προκύπτει ότι το τμήμα παραγωγής συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην 

εξυπηρέτηση των πελατών, κάτι που δεν είχε διαφανεί από τις απαντήσεις στην 

προηγούμενη ερώτηση. Έρχεται όμως, εμμέσως να επιβεβαιώσει προηγούμενη 

διαπίστωση (βλ. ανάλυση της ερώτησης 3) ότι, δηλαδή, οι επιχειρήσεις δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην βελτιστοποίηση του προϊόντος και συνεπώς στο τμήμα
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παραγωγής. Σύμφωνα, μάλιστα, με το γεγονός, ότι η εξυπηρέτηση πελατών είναι 

αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας της επιχείρησης, φαίνεται μάλλον θετικό το 

ότι πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι το τμήμα της παραγωγής, ένα τμήμα 

φαινομενικά απομακρυσμένο από την επαφή με τον πελάτη, θεωρείται ότι 

συνεισφέρει σημαντικά στην εξυπηρέτηση πελατών.

Συνασφορά κάθε τμήματος στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών

Σχηματική Παράσταση 9.6.4.: Τμήμα και συνεισφορά

9.7. Εξυπηρέτηση Πελατών και Εκπαίδευση

Η ολοκλήρωση του συστήματος logistics και οι, όλο και μεγαλύτερες, 

απαιτήσεις των πελατών σχετικά με την εξυπηρέτηση που τους παρέχεται από τις 

επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται, διεύρυνε και το εύρος των ευθυνών των 

εργαζομένων, από τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη μέχρι τον τελευταίο εργάτη. Η
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διεύρυνση αυτή των ευθυνών, είχε ως φυσικό επακόλουθο και τις αυξημένες 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών [4, σελ. 17],

Θεωρήθηκε, επομένως, σκόπιμο ένα κομμάτι της εμπειρικής έρευνας της 

παρούσας διπλωματικής να επικεντρωθεί και σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση 

που παρέχουν οι επιχειρήσεις, στους εργαζομένους τους, όσον αφορά στην 

εξυπηρέτηση των πελατών.

Οσον αφορά στο εάν ή όχι παρέχετε σχετική εκπαίδευση, η ερώτηση 

διατυπώθηκε ως εξής:

“Παρέχετε στους εργαζόμενους της επιχείρησής σας εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με 

την “εξυπηρέτηση των πελατών-customer service ”. (Σημειώστε με ·/).

ΝΑΙQ 0X1I
Τα αποτελέσματα των απαντήσεων, όπως αυτά απεικονίζονται στην 

σχηματική παράσταση 9.7.1., δείχνουν ότι επτά στις δέκα επιχειρήσεις, υποστηρίζουν 

την εξυπηρέτηση των πελατών τους, παρέχοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια στους 

εργαζομένους τους, με στόχο αφενός την καλύτερη κατανόηση την έννοιας 

εξυπηρέτηση και αφετέρου τη μετάδοση εργαλείων και σχετικών γνώσεων, που 

απώτερο σκοπό έχουν τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης.

Παρέχεται εκπαίδευση στους 
εργαζομένους σας;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

0 50 100

Σχηματική Παράσταση 9.7.1.: Παρεχόμενη εκπαίδευση
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Τα παραπάνω ποσοστά δεν είναι απογοητευτικά, αλλά σαφώς θα έπρεπε όλες 

οι διοικούντες των επιχειρήσεων, έχοντας κατ’ αρχήν κατανοήσει, οι ίδιοι, την 

σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης πελατών για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, να 

στηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εξυπηρέτησης παρέχοντας 

ανάλογη εκπαίδευση στους εργαζομένους τους και μάλιστα σε τακτά χρονικά 

διαστήματα.

Εν συνεχεία, στην προσπάθεια διερεύνησης της συχνότητας παροχής 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στο ερωτηματολόγιο ενσωματώθηκε και η εξής ερώτηση: 

“Ανά πόσο τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει χώρα αυτή η εκπαίδευση; (Σημειώστε 

με S μια μόνο απάντηση).

1 φορά εφάπαξ................

6 μήνες ..........................

1 έτος .............................

> Ιέτος ...........................

Οπότε κρίνετε απαραίτητο 

Από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, προκύπτει ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό, 60% των επιχειρήσεων που προσφέρει εκπαίδευση στους εργαζομένους

Ανά πόσο τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει χώρα αυτή η
εκπαίδευση;

1 φορά 6 μήνες 1 έτος > 1 έτος Όποτε 
εφάπαξ κρίνεται

απαραίτητο

Σχηματική Παράσταση 9.7.2.: Εκπαίδευση και χρονικά διαστήματα
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σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών, παρέχει σχετικά σεμινάρια, όποτε κάτι 

τέτοιο κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο (βλ. σχηματική παράσταση 9.7.2.).

Από την παραπάνω σχηματική παράσταση 9.7.2. προκύπτει, από τη μια, ότι 

φαίνεται να υπάρχει μια σχετική ευελιξία, των υπό μελέτη επιχειρήσεων, όσον αφορά 

στην συχνότητα παροχής εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Από την άλλη, όμως, πίσω από 

αυτήν την απάντηση, υποβόσκει μια υπόθεση, η οποία μπορεί να μην απέχει πολύ 

από την πραγματικότητα. Η υπόθεση αυτή λέει ότι οι επιχειρήσεις, πράττουν 

τοιουτοτρόπως, επειδή ακριβώς δεν έχουν αναπτύξει σχετικές στρατηγικές και 

πολιτικές, μέσα από τις οποίες θα καθορίζονται τα χρονικά διαστήματα στα οποία θα 

πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση στους εργαζομένους, σχετικά με την εξυπηρέτηση 

πελατών -μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να είναι διαρκής και αέναη. Η υπόθεση 

αυτή τεκμηριώνεται και από αποτελέσματα που προκύπτουν και από επόμενες 

απαντήσεις, που δόθηκαν από τις επιχειρήσεις και θα αναπτυχθούν ακολούθως.

Επιπρόσθετα, τέθηκε και μια ακόμη ερώτηση σχετικά με την εκπαίδευση και 

την εξυπηρέτηση πελατών, η οποία διατυπώθηκε ως εξής:

“Σε ποιο/ποια από τα τμήματα της επιχείρησής σας ανήκουν οι εργαζόμενοι που 

παίρνουν μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το “customer service ”·_______

■ Το τμήμα λογιστηρίου-χρηματοοικονομικών........................................ I

• Το τμήμα μάρκετινγκ...........................................................................

• Το τμήμα logistics...............................................................................

• Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων...........................................................

• Το τμήμα παραγωγής...........................................................................

• Το τμήμα πωλήσεων...........................................................................

■ Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης...................................................... ” 1^^^^

Οι απαντήσεις που προέκυψαν απεικονίζονται στην ακόλουθη σχηματική 

παράσταση 9.7.3., από όπου συνάγεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης 

αφορά τα τμήματα μάρκετινγκ, logistics και πωλήσεων, με τα υπόλοιπα να 

υπολείπονται αρκετά, γεγονός που έρχεται να επαληθεύσει, κάτι που έχει τονιστεί 

κατ’ επανάληψη στην παρούσα διπλωματική, ότι μάλλον δηλαδή οι επιχειρηματίες 

δεν έχουν αντιληφθεί το ότι η εξυπηρέτηση των πελατών δεν αποτελεί υπόθεση ενός 

ή δύο τμημάτων, αλλά ότι είναι το εξαγόμενο συνολικής προσπάθειας όλων των 

ανθρωπίνων και μη, πόρων της επιχείρησης. Σαφώς, προτείνεται ότι θα πρέπει να 

παρέχεται σχετική εκπαίδευση σε όλους τους εργαζομένους, όλων των επιπέδων και
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γνωστικών αντικειμένων και μάλιστα προτείνεται να αναπτυχθεί ένα σύστημα 

αμοιβών, το οποίο θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την απόδοση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εξυπηρέτησης προς τους πελάτες.

Σε ττοιο/ποια από τα τμήματα της επιχείρησής σας ανήκουν οι εργαζόμενοι που παίρνουν 
μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το "customer service";

50

Finance MKT Logistics H.R.M. Production Sales R&D

Τμήματα της επιχείρησης

Σχηματική Παράσταση 9.7.3.: Εκπαίδευση και τμήματα

Επιπλέον, κάτι που πηγάζει από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

προκείμενης ερώτησης και της αντίστοιχης σχετικά με το ποια τμήματα 

συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση των πελατών και χρήζει ιδιαίτερης μνείας και 

αναφοράς, είναι το γεγονός ότι σε καμία από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 

εμπειρική αυτή μελέτη δεν υπήρξε αντιστοιχία στις απαντήσεις. Συγκεκριμένα, καμία 

επιχείρηση δεν παρείχε εκπαίδευση στους εργαζομένους όλων των τμημάτων, τα 

οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση των πελατών. Ένα 

γεγονός, που επιχειρηματολογεί υπέρ της υπόθεσης που έγινε προηγουμένως, όσον 

αφορά στη μη ύπαρξη σαφώς αναπτυγμένων πολιτικών και στρατηγικών των 

επιχειρήσεων σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΑΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 148

9.8. Ερευνα και Εξυπηρέτηση Πελατών

Ένα μέρος του ερωτηματολογίου, επικεντρώθηκε στο αν οι επιχειρήσεις έχουν 

προχωρήσει στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το τι σημαίνει εξυπηρέτηση πελατών 

για τους ίδιους τους πελάτες τους, με ποιο τρόπο έλαβε χώρα η έρευνα αυτή και ποιοι 

είναι οι πιο κρίσιμοι παράγοντες για την επιλογή ενός προμηθευτή.

Συγκεκριμένα, κατ’ αρχήν τέθηκε η εξής ερώτηση:

“Έχετε προχωρήσει στη διεξαγωγή έρευνας για το τι σημαίνει “εξυπηρέτηση πελατών- 

customer service ” για τους ίδιους τους πελάτες σας; ”

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

Έχετε προχωρήσει στη διεξαγωγή έρευνας για το τι σημαίνει 
"εξυπηρέτηση πελατών-customer service" για τους ίδιους τους

πελάτες σας;

100

Από τις απαντήσεις προέκυψε η σχηματική παράσταση 9.8.1.. Σε αυτή 

φαίνεται ότι περίπου έξι (6) στις δέκα (10) διατείνονται ότι διενεργούν έρευνα 

σχετικά με το τι πιστεύουν οι πελάτες τους, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση που θα 

πρέπει να τους παρέχεται. Βέβαια, και στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

βάσει των όσων αναπτύχθηκαν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα, στο
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θεωρητικό μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα πρέπει όλες οι 

επιχειρήσεις να διενεργούν έρευνα σχετικά με τον ορισμό της έννοιας εξυπηρέτησης 

από τους ίδιους τους πελάτες τους και να διαπραγματεύονται μαζί τους, εν συνεχεία, 

το επίπεδο της ποιότητας στο οποίο θα γίνονται οι συναλλαγές, ώστε να μένουν 

αμφότεροι ικανοποιημένοι, και φυσικά κερδισμένοι, τουλάχιστον σε μακροχρόνιο 

χρονικό ορίζοντα.

Εκείνο όμως που παρουσιάζει, εν προκειμένω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι 

από τις επιχειρήσεις εκείνες που σε σχετική ερώτηση (βλ. ανάλυση ερωτ. 1 

παράγραφο 5), απήντησαν, μεταξύ τριών εναλλακτικών, ότι θεωρούν την 

“κατανόηση της έννοιας εξυπηρέτηση σύμφωνα με τον πελάτη”, ως την πλέον 

σημαντική παράμετρο σχετικά με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών (ποσοστό 

40% περίπου των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην παρούσα εμπειρική έρευνα - 

βλ. σχημ. παρ. 9.8.2.), μόλις το 14% έχουν προχωρήσει στην διενέργεια σχετικής 

έρευνας. Γεγονός, που μας οδηγεί σε ποικίλα συμπεράσματα. Από τη μια, 

συμπεραίνουμε ότι, παρότι όντως τα ανώτερα στελέχη θεωρούν ότι “η κατανόηση 

της έννοιας εξυπηρέτηση σύμφωνα με τον πελάτη” είναι ιδιαιτέρως σημαντική, δεν 

πράττουν ανάλογα, οπότε δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα-όφελος για την 

επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, φαίνεται να υπάρχει μια “σύγχυση” στις 

επιχειρήσεις, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση πελατών, γεγονός που θεμελιώνει την 

υπόθεση που έγινε παραπάνω, ότι δεν υπάρχει σαφής προσανατολισμός των

Σχηματική Παράσταση 9.8.2.: Συσχέτιση ερωτήσεων 1 και 10
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επιχειρήσεων, ένεκα της έλλειψης οργάνωσης, της μη ανάπτυξης στρατηγικής και της 

μη εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών σε θέματα που αφορούν, το πιο πολύτιμο 

κομμάτι της επιχείρησης, τους πελάτες.

Από τις επιχειρήσεις, πάντως, που απήντησαν ότι διενεργούν τη σχετική 

έρευνα ζητήθηκε, μέσω της ακόλουθης ερώτησης να προσδιοριστεί η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε:

“Προσδιορίστε παρακαλώ με ποιο από τους ακόλουθους τρόπους έλαβε χώρα η έρευνα 

αυτή (Σημειώστε με S): ---- l

■ Ομαδικές συνεντεύξεις (group interviews).....................
■ Εστιάζεις ομέώων (focus groups)................................ J
■ Αναλυτικές συνεντεύξεις (in depth interviews)............... —
■ Ερωτηματολόγια (questionnaires)................................ —
- Άλλο......................................................................” Q

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην σχηματική παράσταση 9.8.3.:

Προσδιορίστε παρακαλώ με ποιο τρόπο έλαβε χώρα η έρευνα αυτή;

Σχηματική Παράσταση 9.8.3.: Τρόπος έρευνας ορισμού
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Προκύπτει, λοιπόν, ότι όταν οι επιχειρήσεις διενεργούν έρευνα για τον ορισμό 

της έννοιας εξυπηρέτηση σύμφωνα με τους ίδιους τους πελάτες τους, συνήθως (σε 

ποσοστό περίπου 45%), αυτή λαμβάνει χώρα μέσω αναλυτικών συνεντεύξεων (in 

depth interviews). Σε λιγότερες περιπτώσεις (ποσοστό 22%), η έρευνα εκπονείται 

μέσω της ανάπτυξης, αποστολής, συλλογής και επεξεργασίας ερωτηματολογίων και 

ακόμα πιο σπάνια (σε ποσοστό περίπου 11%) χρησιμοποιούνται οι εστιάσεις ομάδων, 

ευρέως γνωστές ως focus groups. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι καμία από τις 

επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην παρούσα εμπειρική έρευνα δεν χρησιμοποιεί τις 

ομαδικές συνεντεύξεις (group interviews). Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 20%, 

χρησιμοποιεί κάποια άλλη μέθοδο.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια αναζήτησης των παραγόντων “κλειδιά” για την 

επιλογή ενός προμηθευτή, τέθηκε η ερώτηση 11 του ερωτηματολογίου όπως αυτή 

φαίνεται στο σχετικό παράρτημα

Ο ρόλος της ερώτησης αυτής ήταν διττός. Πέρα λοιπόν, από τον προφανή 

λόγο θέσης της στο ερωτηματολόγιο, αξιοσημείωτο ήταν το ότι παρότι όπως 

προέκυψε από την ανάλυση προηγούμενων ερωτήσεων, λίγες είναι εκείνες οι 

επιχειρήσεις που θεωρούν ως πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πελατών 

και εξίσου λίγες είναι και εκείνες που διενεργούν σχετική έρευνα , εντούτοις όλες 

απήντησαν στην παραπάνω ερώτηση. Το γεγονός αυτό, αφενός αποδεικνύει ότι οι 

πλείστες των επιχειρήσεων λειτουργούν με εσωτερικά κριτήρια και δεδομένα που δεν 

στηρίζονται σε απτά στοιχεία ερευνών, αλλά αντίθετα βασίζονται στις απόψεις και 

στο “ένστικτο” των ανώτερων στελεχών, και αφετέρου τεκμηριώνει την υπόθεση που 

έγινε σε προηγούμενη παράγραφο αφού φαίνεται ότι δεν υπάρχει σαφής στρατηγική, 

αλλά και αν υπάρχει, έχει βασισθεί σε μη σωστά δεδομένα (εκτιμήσεις στελεχών και 

όχι σχετικές έρευνες), με προφανή αρνητικά αποτελέσματα για την απόδοση της 

επιχείρησης.

Αναλύοντας, τώρα την συχνότητα των απαντήσεων, προκύπτουν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα:
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Παρατηρούμε, ότι τέσσερις (4) είναι εκείνες οι διαστάσεις/παράμετροι που 

θεωρούνται, από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, ότι είναι πιο κρίσιμες για την 

επιλογή προμηθευτή από τους πελάτες. Πρώτα απ’ όλα είναι η συνέπεια παραδόσεων 

(ποσοστό 18%) και έπονται με σειρά προτεραιότητας, ο χρόνος εκτέλεσης της 

παραγγελίας (15,5%), η τεχνική υποστήριξη (12%) και η πληρότητα της παραγγελίας 

(9%). Μάλιστα η “συνέπεια παραδόσεων” σημειώθηκε από όλους όσους απήντησαν 

στη σχετική ερώτηση. Στη συνέχεια ακολουθούν, με αρκετά μικρότερα ποσοστά, 

παράμετροι όπως ποιότητα συσκευασίας (3,5%), ανταπόκριση στις απορίες, 

ερωτήσεις και παράπονα (3%), ποιότητα πωλητών αντιπροσώπων (2,5%) και 

εγκατάσταση εγγυήσεις (2,5%).

Εν προκειμένω, προτείνεται η ερώτηση αυτή να τίθεται από τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις στους πελάτες, ώστε να διασταυρώνονται οι απόψεις των στελεχών της 

επιχείρησης με τις αντίστοιχες των πελατών, για την επίτευξη του βέλτιστου 

αποτελέσματος όσον αφορά στην βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών και το μέγιστο 

δυνατό όφελος για αμφότερες τις συναλλασσόμενες πλευρές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 154

Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

(THE SECOND LAW OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

O Terry Harris στο άρθρο του ‘The second law of supply chain management”, κάνει 

μια προσπάθεια γλαφυρής περιγραφής μιας έννοιας της εφοδιαστικής αλυσίδας, την 

οποία ονομάζει και ως δεύτερο νόμο της τελευταίας. Ακολούθως, γίνεται αναλυτική 

παράθεση του σχετικού αποσπάσματος.

Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Terry Harris: “Είναι γνωστός ο δεύτερος 

νόμος της θερμοδυναμικής. Ποιος ήταν ο πρώτος; Α, ναι, ήταν ο σχετικός με τη 

μετατροπή ενέργειας (transforming energy). Και ο δεύτερος νόμος, έχει να κάνες σε 

γενικές γραμμές, με την αύξηση της εντροπίας.

Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα υπήρχε κάποτε ένας νόμος για τις 

εφοδιαστικές αλυσίδες; Θα ήθελα να προτείνω έναν. Και επειδή δεν θεωρώ τον 

εαυτό μου αρκετά εγωκεντρικό ώστε να ισχυριστώ ότι είναι ο πρώτος νόμος της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, προτείνω τον ακόλουθο ως δεύτερο.

Έχει λοιπόν ως εξής: Οι εφοδιαστικές αλυσίδες και κατ’ επαγγελματικές 

δραστηριότητες που αναμειγνύονται σε αυτές, θα πρέπει να παρέχουν καλύτερη 

ποιότητα εξυπηρέτησης σε προϊόντα που κοστίζουν λιγότερο.

Τώρα θα εξηγήσω τις συνέπειες που θα επέλθουν από την παραβίαση του 

παραπάνω νόμου.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι, ο απώτερος σκοπός μιας εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι η εξυπηρέτηση των πελατών. Οι πελάτες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι 

κοινό: είτε κάνουν το ίδιο επάγγελμα, είτε έχουν αυτοκίνητα που χρήζσυν 

επιδιορθώσεων ή είναι αγοραστές κάποιων αντικειμένων. Κινούμενοι αντίθετα προς
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την κατεύθυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας υπάρχουν και πολλοί ακόμα πελάτες: 

λιανέμποροι, χονδρέμπορος διανομείς, κατασκευαστές και άλλοι.

Ο πλέον πολύτιμος πόρος που έχει μια επιχείρηση είναι οι πελάτες. Αυτοί 

είναι που υποστηρίζουν τα πάντα. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν είναι εφικτό. Γιαυτό το 

λόγο, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις της, να 

εξυπηρετεί στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες των πελατών, να τους διατηρεί μακριά από 

τους ανταγωνιστές και να τους δημιουργεί την θέληση να ξαναγυρίζουν στους 

κόλπους της επιχείρησης για νέες συναλλακτικές δραστηριότητες.

Η καλύτερη μακροχρόνια επιχειρησιακή στρατηγική σε ένα άκρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό που βιώνουμε, είναι να εξυπηρετείς τους 

πελάτες τόσο καλά ώστε να τους κάνει να επιστρέφουν στην επιχείρηση. 

Τοιουτοτρόπως, όχι μόνο διατηρείς τους πελάτες σου, αλλά τελικά και οι πελάτες των 

ανταγωνιστών σου θα θελήσουν να έρθουν σε επαγγελματικές δραστηριότητες μαζί 

σου. Και έπειτα θα ξανάρθουν και θα ξανάρθουν. Διατήρησέ τους ώστε να 

ξανάρχονται συνεχώς: μια στρατηγική που είναι κομψή ως προς τη απλότητα και την 

αποδοτικότητά της (θέτοντας υποψηφιότητα για τον πρώτο νόμο των εφοδιασπκών 

αλυσίδων).

Πως καταφέρνεις να τους κάνεις να επιστρέφουν, Παρέχοντάς τους, αυτό που 

επιζητούν. ‘Ήως όμως δύνασαι να γνωρίζεις τι ακριβώς θέλουν;” θα μπορούσε 

κάποιος να αναρωτηθεί. Το αναφέρουν κάθε φορά που θέτουν μια παραγγελία ή 

κάνουν μια διευκρινιστική ερώτηση για αναζήτηση πληροφοριών .

Υποστηρίζεις: ‘Ήροβλέπω και προσχεδιάζω το καλύτερο δυνατό”. Εγώ (Terry 

Harris) πιστεύω ότι: “Αυτό δεν είναι αρκετό”. Συνοψίζοντας, θα πρέπει, μια 

επιχείρηση, να έχει αυτό που ζητούν οι πελάτες, όταν αυτοί το ζητούν ανεξαρτήτως 

προβλέψεως. Εάν το έχουμε όταν το ζητούν οι πελάτες, υπάρχουν πιθανότητες να 

πάρουμε την παραγγελία αλλά και να ξανάρθουν την επόμενη φορά σε εμάς. Εάν δεν 

το έχουμε, είναι σαν να στέλνουμε τον πελάτη στον ανταγωνιστή. Και μάλιστα, δεν 

χάνουμε μόνο αυτή την παραγγελία, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος και όλων των 

μελλοντικών παραγγελιών από τον συγκεκριμένο πελάτη. Όσο καλά και αν θεωρούμε 

ότι προβλέπουμε, θα πρέπει πάντα να έχουμε ότι ζητούν οι πελάτες και στη χρονική 

στιγμή που του ζητούν.

Ενώ, πράγματι, βοηθά μια σωστή πρόβλεψη, συνήθως δεν είναι αρκετή. 

Εκείνο που είναι απαραίτητο είναι το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
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Επιπρόσθετα, η εξυπηρέτηση είναι συναλλακτική (transactional) — μια 

συσκευή, ένα αντικείμενο, μια παραγγελία, ένας πελάτης κάθε φορά. Αυτό σημαίνει 

ότι αν δεν έχεις ακόμα και ένα κομμάτι από την παραγγελία του πελάτη, αυτό θα έχει 

τις ίδιες συνέπειες ανεξάρτητα από το κόστος του αντικειμένου, το ποσοστό του 

κέρδους του προς την εταιρεία, ή την πρόβλεψη. Η έλλειψη αυτή “στέλνει” τον 

πελάτη στον ανταγωνιστή και διακινδυνεύει τις μελλοντικές δραστηριότητες. 

Έλλειψη ενός προϊόντος 5 δολαρίων, είναι εξίσου κακή με την έλλειψη ενός 

προϊόντος 5 σέντσ.

Θα πρέπει να έχει γίνει σαφές μέχρι τώρα, γιατί ισχύει ο δεύτερος νόμος. 

Μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερα επίπεδα διαθεσιμότητας — διατηρώντας 

περισσότερους πελάτες — παρέχοντας υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης σε προϊόντα 

που κοστίζουν λιγότερο. Καθώς οι χρηματικοί πόροι που μπορούμε να επενδύσουμε 

στην αποθεματοποίηση είναι περιορισμένοι, μπορούμε να έχουμε υψηλότερο βαθμό 

διαθεσιμότητας παρέχοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για τα λιγότερο “κοστοβόρα” 

αντικείμενα.

Ας υποθέσουμε ότι για δύο προϊόντα έχει γίνει η ίδια πρόβλεψη ζήτησης. Το 

ένα κοστίζει 1 δολάριο και το άλλο 10 δολάρια. Είναι προτιμότερο, αναφέρει ο Terry 

Harris, να έχουμε περισσότερα από αυτά που κοστίζουν 1 δολάριο από ότι εκείνα που 

κοστίζουν 10 δολάρια διότι με αυτό τον τρόπο θα έχουμε περισσότερους διαθέσιμους 

χρηματικούς πόρους για το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης. Έχοντας ως στοκ δύο ακόμα 

προϊόντα του 1 δολαρίου συνεπάγεται καλύτερη εξυπηρέτηση και χαμηλότερο 

κόστος από το να έχεις στοκ ένα προϊόν των 10 δολαρίων.

Τώρα που παρουσιάσαμε, και θα τολμήσω να πω αποδείξαμε, το δεύτερο 

νόμο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (second law of supply chain 

management), ας διερευνήσουμε πόσο συχνά ακολουθείται από τις επιχειρήσεις. Εγώ 

πιστεύω ότι όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις καταπατούν τον δεύτερο νόμο.

Σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των αποθεμάτων. Στην 

προσπάθεια προσδιορισμού του αριθμού των αποθεμάτων ασφαλείας, συνήθως 

παίζουν σημαντικό ρόλο, οι παλιότερες πωλήσεις και οι προβλέψεις. (Σε πολλές 

επιχειρήσεις παίζουν τον μοναδικό ρόλο.) Μερικές φορές το λάθος στην πρόβλεψη 

παίζει ένα ρόλο. Πιο σπάνια, το κόστος του προϊόντος επηρεάζει το ύψος των 

αποθεμάτων ασφαλείας. Ακόμα και νεότερα, υποθετικά πιο σύγχρονα επιχειρησιακά 

συστήματα δεν ακολουθούν τον δεύτερο νόμο. Χρησιμοποιούν τις ίδιες, 30- και 40-
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χρόνων τεχνικές, που είναι ενσωματωμένες σε όλα σχεδόν τα συστήματα διαχείρισης 

αποθεμάτων.

Επιπλέον, σχεδόν όλες οι εφοδιαστικές αλυσίδες και κάθε ξεχωριστή 

επιχείρηση που εμπλέκεται σε αυτές, προμηθεύουν προϊόντα που παρουσιάζουν πολύ 

διαφορετικό κόστος. Πολλές από τις επιχειρήσεις μεταφέρουν προϊόντα που 

διαφέρουν όσον αφορά στο κόστος κατά ένα παράγοντα της τάξης του 10, 100,1000 

ή και περισσότερο. Οταν εφαρμόζεται σε χιλιάδες προϊόντα μιας επιχείρησης, αυτή η 

πρακτική παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Το κόστος συνοψίζεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και στη μη αναγκαία χρήση κεφαλαίων, καθώς 

και στην απώλεια πελατών, πωλήσεων και μεριδίου αγοράς.

Ακολουθώντας τον δεύτερο νόμο, δεν βελτιώνουμε μόνο το επίπεδο της 

ποιότητας της παρεχόμενης εξυπηρέτησης, αλλά μειώνουμε παράλληλα και το 

κεφάλαιο που απαιτεί η αποθεματοποίηση.

Καλύτερη εξυπηρέτηση και χαμηλότερες δαπάνες κεφαλαίων ...., όχι και 

άσχημα για μια απλή εφαρμογή του νόμου!” [9]
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Βελτίωση της Παρεχόμενης Εξυπηρέτησης

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι σκοπός κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητας 

θα πρέπει να είναι, η βελτίωση της αποδοτικότητας, ως προς την εξυπηρέτηση των 

πελατών, έναντι τόσο των άμεσα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, όσο και των μη 

ανταγωνιστικών [1, σελ. 534],

10.2. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μια επιχείρηση δύναται να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών με τις 

ακόλουθες ενέργειες:

1. Λεπτομερή και εξονυχιστική έρευνα των αναγκών των πελατών

2. Εφαρμογή επιπέδων εξυπηρέτησης που κάνουν εφικτές τις

εξισορροπήσεις (trade-offs) μεταξύ εσόδων και εξόδων.

3. Χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών στα συστήματα 

παραγγελιοληψίας
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4. Μέτρηση και αποτίμηση της απόδοσης κάθε μιας δραστηριότητας του 

συστήματος logistics ξεχωριστά.

Μια στρατηγική για την εξυπηρέτηση πελατών για να είναι αποδοτική και 

αποτελεσματική θα πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση του πως ορίζουν οι ίδιοι οι 

πελάτες την εξυπηρέτηση. Ο έλεγχος της εξυπηρέτησης πελατών και οι σχετικές 

έρευνες είναι επιβεβλημένες [2, σελ. 100],

Πολλές από τις σχετικές έρευνες για την εξυπηρέτηση πελατών έδειξαν ότι οι 

πελάτες ορίζουν διαφορετικά από τους προμηθευτές και προτιμούν ένα χαμηλότερο 

αλλά πιο αξιόπιστο επίπεδο εξυπηρέτησης από το παρόν. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν 

υφίσταται κανένας λόγος να μην μπορέσει μια επιχείρηση να βελτιώσει το επίπεδο 

εξυπηρέτησης, μειώνοντας παράλληλα και το κόστος. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης 

όπως αυτή μετράται από τέτοια αντικειμενικά κριτήρια απαιτεί μικρότερες δαπάνες, 

από την βελτίωση που μετριέται βάση αυθαίρετων εσωτερικών κριτηρίων [3, σελ. 

26],

Όταν και εφόσον εξακριβωθεί η άποψη των πελατών σχετικά με την 

εξυπηρέτηση, η διοίκηση θα πρέπει να επιλέξει μια στρατηγική εξυπηρέτησης 

πελατών η οποία θα προάγει τους επιχειρησιακούς στόχους για μακροχρόνια 

κερδοφορία και απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Το κατάλληλο επίπεδο 

εξυπηρέτησης πελατών έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση των “σωστών” ή 

“επιθυμητών” πελατών. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο Sabath:

> “Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το κατάλληλο επίπεδο εξυπηρέτησης 

δεν είναι πάντα και εκείνο με το χαμηλότερο κόστος. Το κατάλληλο 

επίπεδο είναι εκείνο που διατηρεί τους πελάτες με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος -- και ικανοποιεί τις ανάγκες ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Ορισμένο, τοιουτοτρόπως, το κατάλληλο επίπεδο εξυπηρέτησης μπορεί να 

επιτευχθεί εξοικονομώντας κάποια (logistics) κόστη για κάποια άλλα πιο 

πολύτιμα οφέλη του μάρκετινγκ ή της παραγωγής. Το ζήτημα είναι ότι με 

αντικειμενικά, ορισμένα από τους πελάτες επίπεδα εξυπηρέτησης, και μια 

σωστή διαχείριση του κόστους, όλοι θα μπορούν να γνωρίζουν τι ακριβώς 

εξοικονομείται και από πού και ποια είναι τα οφέλη που επιστρέφουν στην 

επιχείρηση έναντι”.
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Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν απαρχαιωμένα συστήματα διαχείρισης 

των παραγγελιών. Για αυτές, η αυτοματοποίηση της διαχείρισης παραγγελιών είναι 

μια σημαντική ευκαιρία για βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. Πρωταρχικό 

όφελος αποτελεί η μείωση του συνολικού χρόνου εκπλήρωσης της παραγγελίας. 

Δοθέντος ότι, οι περισσότεροι πελάτες προτιμούν ένα συνεπή χρόνο διανομών από 

έναν μη συνεπή αλλά μικρότερο, δεν είναι συνήθως απαραίτητο να μειωθεί ο 

συνολικός χρόνος εκπλήρωσης της παραγγελίας. Αλλά χρησιμοποιώντας τον 

επιπλέον χρόνο εσωτερικά της επιχείρησης για σχεδίασμά, δύναται η επιχείρηση να 

επιτύχει πλεόνασμα εσόδων στις μεταφορές, την αποθήκευση, το κόστος 

αποθεματοποίησης, το σχεδίασμά παραγωγής και τις προμήθειες. Η αυτοματοποίηση 

βελτιώνει την εξυπηρέτηση πελατών παρέχοντας τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

υψηλότερο επίπεδο διαθεσιμότητας του προϊόντος, περισσότερο ακριβή τιμολόγια, 

δυνατότητα μείωσης των αποθεμάτων ασφαλείας και φυσικά του σχετικού κόστους, 

και καλύτερη πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση την 

παρακολούθηση και την πορεία της παραγγελίας. Εν κατακλείδι, τα 

αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης των παραγγελιών βελτιώνουν την 

ικανότητα της επιχείρησης να διεκπεραιώνει όλα τα στοιχεία, κατά και μετά τη 

συναλλαγή, της εξυπηρέτησης πελατών.

Τέλος, η ανάπτυξη ενός αποδοτικού προγράμματος εξυπηρέτησης πελατών 

απαιτεί την εγκατάσταση κριτηρίων εξυπηρέτησης που:

• Θα αντικατοπτρίζουν την σχετική άποψη των πελατών

• Θα παρέχουν μια λειτουργική και αντικειμενική δυνατότητα μέτρησης της 

απόδοσης της εξυπηρέτησης και

• θα παρέχουν στη διοίκηση νύξεις για διορθωτικές ενέργειες [4, σελ. 180], 

Εξάλλου, η διοίκηση θα πρέπει να μετρήσει και να εκτιμήσει τον αντίκτυπο

κάθε ξεχωριστής δραστηριότητας των logistics —μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση 

αποθεμάτων, σχεδίασμά παραγωγής/προμήθειες, και διαχείριση παραγγελιών— στην 

εξυπηρέτηση πελατών. Υπάλληλοι, σχετικά επιφορτισμένοι, θα πρέπει να αναφέρουν 

σε συχνή βάση στα κατάλληλα διοικητικά κλιμάκια. Η διοίκηση θα πρέπει να 

συγκρίνει την ακριβή απόδοση με τα προσυμφωνημένα πρότυπα και να λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα όταν η απόδοση δεν είναι η ενδεδειγμένη. Για να είναι μια

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ



162ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

διοίκηση επιτυχημένη θα πρέπει, η επιχείρηση να έχει τη κατάλληλη πληροφόρηση 

την κατάλληλη χρονική στιγμή.

10.3. Βελτίωση της Εξυπηρέτησης των Logistics

Μια προσέγγιση της βελτίωσης της αποδοτικότητας του παρεχόμενου, όπως αλλιώς 

ονομάζεται logistical service, ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

Καθορισμός του ανταγωνιστικού πεδίου από την εξής οπτική γωνία. “Με 

ποιους μας συγκρίνουν οι πελάτες μας και με ποιους θα θέλαμε εμείς να μας 

συγκρίνουν”. Η βασική ερώτηση, στην προκειμένη περίπτωση, είναι με ποιους μας 

συγκρίνουν οι πελάτες μας υποθετικά και στην πραγματικότητα και με ποιους εμείς 

θα θέλαμε να μας συγκρίνουν. Βασικό εργαλείο για την μελέτη του εν λόγω 

παράγοντα, αποτελούν οι συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικούς πελάτες, από τις 

οποίες θα αποκτηθούν πληροφορίες αναφορικά με τα πραγματικά ανταγωνιστικά 

δεδομένα.

Οι ερωτήσεις πρέπει να περιστραφούν γύρω από γενικούς όρους που έχουν 

σχέση με την ποιότητα της παρεχόμενης εξυπηρέτησης και να δοθούν παραδείγματα, 

που να υποδεικνύουν ικανοποιητικό ή μη επίπεδο εξυπηρέτησης, με βάση πρόσφατα 

δεδομένα. Εξάλλου, κατά την συνέντευξη θα πρέπει να αποτυπωθεί η λογική βάσει 

της οποίας ο πελάτης κάνει τις όποιες κρίσεις του.

Αναγνώριση των καθοριστικών στοιχείων της παρεχόμενης εξυπηρέτησης του 

πελάτη από την οπτική γωνία του πελάτη. Βέβαια, προϋπόθεση για να παρέχεται 

ικανοποιητικό επίπεδο στους πελάτες είναι, να αναπτυχθεί μια επιτυχής στρατηγική, 

σχετικά με το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Είναι, μάλλον, λάθος να επικρατεί 

η εντύπωση ότι επειδή κάποιος έχει εμπειρία σε έναν επιχειρησιακό κλάδο, γνωρίζει 

τι ακριβώς επιθυμούν οι πελάτες.

Η βασική ερώτηση θα διατυπώνεται ως εξής: Ποιοι είναι οι βασικοί 

παράγοντες για να επιτευχθεί το επιθυμητό από τους σημαντικούς πελάτες επίπεδο 

εξυπηρέτησης; Απαντήσεις στο ερώτημα αυτό θα προκόψουν, από τη διεξαγωγή 

Marketing Research ή εναλλακτικά με τις τεχνικές του Focus Group 

(Αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών) ή του Decision Making Unit (DMU).
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Καθορισμός του βαθμού σπουδαιότητας των καθοριστικών στοιχείων της 

παρεχόμενης εξυττηρέτησης του πελάτη, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αφού 

προσδιορισθούν τα καθοριστικά στοιχεία της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στους 

πελάτες, η επόμενη ερώτηση θα πρέπει να έχει ως εξής: Ποιο από τα στοιχεία αυτά 

είναι το πλέον καθοριστικό;

Στην εν λόγω ερώτηση θα πρέπει να προσδιορισθούν:

■ Ο βαθμός σπουδαιότητας των στοιχείων του παρεχομένου logistical service και

■ Ο βαθμός διαφοροποίησης των προτεραιοτήτων σπουδαιότητας του παρεχομένου 

logistical service από πελάτη σε πελάτη ή μεταξύ των διαφορών κατηγοριών 

πελατών; Για να προσδιορισθούν οι προτεραιότητες, είναι αναγκαίο να 

προσδιορισθούν ομάδες πελατών, που ιεραρχούν κατά τον ίδιο τρόπο τις 

απαιτήσεις τους για το παρεχόμενο logistical service. Για να γίνει αυτό 

κατορθωτό πρέπει να γίνει:

S Σχεδιασμός και ανάπτυξη πίνακα αξιολόγησης του παρεχομένου logistical 

service, όπου καταγράφονται επιμέρους στοιχεία του logistical service και 

βαθμολογούνται από τους πελάτες.

'Ζ Ανάλυση σπουδαιότητας μεταξύ των παραγόντων του παρεχομένου 

logistical service. Με την τεχνική αυτή παρατίθενται στον πελάτη ανά δύο 

οι παράγοντες του logistical service και αυτός καθορίζει ποιον εκ των δύο 

θεωρεί σπουδαιότερο. Στη συνέχεια, με την χρήση Η/Υ τα παραπάνω 

δεδομένα μετατρέπονται σε αριθμητική βαθμολογία, η οποία απεικονίζει 

την βαρύτητα του κάθε επιμέρους παράγοντα.

Με την εφαρμογή των παραπάνω προκύπτουν στοιχεία που αναφέρουν:

- Αντικειμενική μέτρηση της βαρύτητας που δίνει στον κάθε παράγοντα του 

logistical service ο κάθε πελάτης.

- Την προτίμηση του πελάτη, σε συνδυασμό παραγόντων του logistical service 

Την διαφοροποίηση των προτιμήσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών 

πελατών.

Προσδιορισμός της θέσης της επιχείρησης ως προς τους καθοριστικούς 

παράγοντες του logistical service, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η βασική ερώτηση
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θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Πως βαθμολογούν την επιχείρηση, σχετικά με 

τους παράγοντες του logistical service οι πελάτες,

Απαντήσεις στην ερώτηση αυτή μπορούν να προκύψουν μετά από σχετική 

έρευνα μέσω ερωτηματολογίου το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί:

- Από τους πελάτες ανά κατηγορία

- Από τους πελάτες ανά γεωγραφική περιοχή

- Από τους πελάτες ανά κατηγορία προϊόντων

Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, η διοίκηση της επιχείρησης 

μπορεί να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων, τα στοιχεία της οποίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων, σχετικά με την διαδικασία και 

τον σχεδιασμό μιας οικονομικά αποδοτικής στρατηγικής και πολιτικής, αναφορικά με 

την εξυπηρέτηση πελατών. Εξάλλου, από τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνταχθούν 

ξεχωριστοί πίνακες ανά κατηγορία πελατών, γεωγραφική περιοχή, κατηγορία 

προϊόντων κ.α.. Τέλος, τα δεδομένα που θα προκύψουν, μπορούν να συγκριθούν με 

τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών, ώστε να εντοπισθεί η θέση της επιχείρησης.

Σύγκριση της αποόστικότητας του logistical service με τις προτεραιότητες των 

πελατών.

Για τη σύγκριση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πίνακας συσχέτισης της 

αποδοτικότητας που επιτυγχάνεται σε κάθε παράγοντα του logistical service σε σχέση

Αποδοτικότητα που 
επιτυγχάνεται 

(1=χαμηλή, 5=Άριστη)

Βαθμός σπουδαιοτητας για τον πελάτη 
(1=Μη σημαντικό, 5=Πολύ σημαντικό

1 2 3 4 5
1
2
3
4
5

Πίνακας 10.3.1.: Συσχέτισης αποδοτικότητας logistical service - 
βαθμού σπουδαιοτητας για τον πελάτη
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με τον βαθμό σπουδαιότητας που αυτό έχει για τον πελάτη. Η σύνταξη πίνακα 

μέτρησης για κάθε ένα από τα συνθετικά στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών, δίνει 

τη συγκριτική θέση του κάθε παράγοντα, ανάλογα με τον βαθμό σπουδαιότητας για 

τον πελάτη και την αποδοτικότητα που επιτυγχάνει [1, σελ. 534-542],

10.4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ-ΚΛΑΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το 1987, ιδρύθηκε το Malcolm Baldrige National Quality Award, για να προάγει την 

αναγνωρισιμότητα της ποιότητας, να αναγνωρίσει τις προόδους και επιτεύξεις των 

αμερικανικών επιχειρήσεων ως προς την ποιότητα και να δημοσιοποιήσει τις 

επιτυχημένες στρατηγικές για την ποιότητα.

Το 30% των 1000 σημείων που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τις 

επιχειρήσεις για το βραβείο Baldrige Award είναι στην κατηγορία “εστίαση στον 

πελάτη και ικανοποίησή του” και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (1) διαχείριση των 

σχέσεων με τους πελάτες, (2) δέσμευση (commitment) στους πελάτες, (3) 

προσδιορισμός της ικανοποίησης του πελάτη, (4) αποτελέσματα ικανοποίησης 

πελάτη, (5) συγκριτική ικανοποίηση πελάτη και (6) μελλοντικές απαιτήσεις και 

προσδοκίες των πελατών. Σε αυτή ακριβώς την κατηγορία “εστίαση στον πελάτη και 

ικανοποίησή του”, είναι που τα logistics έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον αφορά 

στην ποιότητα εξυπηρέτησης. Τα logistics μπορούν, επίσης, να έχουν θετική 

επίδραση στις πωλήσεις/έσοδα και τα κέρδη ως αποτέλεσμα της παροχής υψηλής 

ποιότητας εξυπηρέτησης, συνεισφέροντας τοιουτοτρόπως στη δημιουργία μιας 

παγκοσμίου-κλάσης επιχείρησης.

Εάν η διοίκηση μιας επιχείρησης επιδιώξει να συναγωνιστεί επιτυχώς για το 

Malcolm Baldrige National Quality Award, ο προαναφερθείς έλεγχος για την 

εξυπηρέτηση πελατών, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος. Επίσης, ο έλεγχος αυτός δίνει 

την δυνατότητα στη διοίκηση να αναπτύξει μια στρατηγική εξυπηρέτησης πελατών 

συνεπή και σύμφωνη με την επιχειρησιακή στρατηγική. Ο έλεγχος για την 

εξυπηρέτηση πελατών είναι μια μέθοδος προσδιορισμού του υπάρχοντος επιπέδου 

εξυπηρέτησης, καθορίζοντας πως η απόδοση αποτιμάται και παρουσιάζεται και 

εκτιμώντας την επίδραση των αλλαγών στην πολιτική εξυπηρέτησης πελατών. Τα
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ερωτηματολόγια αποτελούν ένα μέσο εύρεσης των απόψεων της διοίκησης και των 

πελατών, όσον αφορά στις σημαντικές πτυχές της εξυπηρέτησης πελατών.

Παρότι, η εξυπηρέτηση πελατών αντικατοπτρίζει την καλύτερη ευκαιρία για 

μια επιχείρηση, να αποκτήσει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πολλές 

επιχειρήσεις εφαρμόζουν στρατηγικές εξυπηρέτησης πελατών που απλά αντιγράφουν 

τις αντίστοιχες των μεγαλύτερων ανταγωνιστών τους. Ο έλεγχος για την εξυπηρέτηση 

πελατών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την διοίκηση για τη συλλογή και ανάλυση 

πληροφοριών για τους πελάτες και τους ανταγωνιστές, πληροφορίες οι οποίες 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών που να μπορούν υπερνικήσουν, 

και όχι απλά να ισοσταθμίσουν, τους ανταγωνιστές [2, σελ 101-102], Παγκοσμίου- 

κλάσης απόδοση απαιτεί εστίαση στα εξής:

> Το πρώτο βήμα για να γίνει μια επιχείρηση “παγκοσμίου κλάσης” είναι η 

ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης 

όσον αφορά εκείνες τις πτυχές του logistics service που αποδεδειγμένα 

είναι πολύ σημαντικές για τους πελάτες. Η καλύτερη επιχείρηση θα είναι 

εκείνη η οποία θα παρέχει ένα ποιοτικό προϊόν συνοδευόμενο από υψηλό 

βαθμό εξυπηρέτησης σε ανταγωνιστική τιμή. Για να γίνει μια επιχείρηση, 

“παγκοσμίου κλάσης” ανταγωνιστής απαιτείται δέσμευση στην τελειότητα 

και αναγνώριση του ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει τα πάντα 

καλά, αλλά ότι πρέπει να κάνει λίγα αλλά πάρα πολύ καλά [5, σελ. 79], 

Είναι σημαντικό να μετρούνται τα διάφορα συστατικά της εξυπηρέτησης 

πελατών, όπως και η απόδοση της επιχείρησης στα χαρακτηριστικά αυτά. Είναι 

αδύνατο να ελεγχθούν εκείνα τα οποία δεν μετρούνται. Μέτρηση των προσδοκιών 

των πελατών και γνώση των αποτελεσμάτων της σύγκρισης με τους ανταγωνιστές 

όσον αφορά στην απόδοση της εξυπηρέτησης πελατών, είναι κρίσιμες παράμετροι για 

την επιτυχία. Μια επιχείρηση η οποία εφαρμόζει αλλαγές στα συστήματα, στα 

προγράμματα και στην εκπαίδευση των εργαζομένων πρέπει να έχει την ικανότητα να 

μετρά τα αποτελέσματα των κινήσεων αυτών. Μια αρχική μέτρηση των προσδοκιών 

των πελατών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά 

και της απόδοσης της επιχείρησης και των μεγαλύτερων ανταγωνιστών της παρέχει 

μια “στατική” εικόνα, αφού γίνεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιαυτό
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αυξανόμενες έρευνες πελατών και συγκριτικές μελέτες με τις ανταγωνίστριες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα συνεχώς. Με τον τρόπο αυτό, η 

επιχείρηση θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις όποιες προκλήσεις, με διαφορετικές 

στρατηγικές, ώστε να καταφέρει να δύναται να παρέχει “παγκοσμίου-κλάσης” 

εξυπηρέτηση πελατών [2, σελ. 102],
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

1. Ιεραρχήστε όσον αφορά στην προτεραιότητα που δίνεται για την επιτυχή διαφοροποίηση 

της επιχείρησής σας, σχετικά με την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, τα παρακάτω:

■ Ο πελάτης πάνω από όλα (Putting people-customer first) ...... ................................□

■ Κατανόηση της έννοιας εξυπηρέτηση σύμφωνα με τον πελάτη (Understand ___

customer’s definition of service) ...................................................................................

■ “Φροντίδα” πελατών (Customer care)...............  .............................................................□

1

2. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εξυπηρέτηση των πελατών αφορά την επιχείρηση συνολικά. 

Θα μπορούσατε εντούτοις να κατανείμετε 100 βαθμούς (δεΕιά στήλη - συνολικό άθροισμα 100) 

ανάλογα με τη συνεισφορά του κάθε τμήματος της επιχείρησης σας στον νευραλγικό αυτό 

τομέα της εξυπηρέτησης πελατών (ή “customer service”). :

(Στην αριστερή στήλη σημειώστε με S ποια τμήματα έχει η επιχείρησή σας)

Το τμήμα λογιστηρίου-χρηματοοικονομικών....................................................

Το τμήμα μάρκετινγκ.............................................................................................

Το τμήμα logistics...................................................................................................

___| Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων...............................................................................

Το τμήμα παραγωγής.............................................................................................

Το τμήμα πωλήσεων..............................................................................................

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.......................................................................

3. Το κόστος της “εξυπηρέτησης των πελατών σας” (ενδιάμεσων ή τελικών) το αποτιμάτε: 

(Σημειώστε με /)

Συνολικά για όλους τους πελάτες 

Για κάθε ένα ξεχωριστά

___ Θέσπιση κατηγοριών ανάλογα με το κόστος εξυπηρέτησης

__ Δεν το αποτιμάμε

4. Παρέχετε στους εργαζόμενους της επιχείρησής σας εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την 

“εξυπηρέτηση των πελατών-customer service” . (Σημειώστε με /).

ΝΑΙ Γ~ 
οχι Γ~"

(Αν ΟΧΙ παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση No. 7)

1



5. Ανά πόσο τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει χώρα αυτή η εκπαίδευση, (Σημειώστε με ■/ μια 

μόνο απάντηση).

1 φορά εφάπαξ..............................

□6 μήνες ..........................................

1 έτος .............................................

> Ιέτος ...........................................

Οπότε κρίνετε απαραίτητο..........

6. Σε ποιο/ποια από τα τμήματα της επιχείρησής σας ανήκουν οι εργαζόμενοι που παίρνουν μέρος 

σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το “customer service”;

■ Το τμήμα λογιστήρίου-χρηματοοικονομικών..............

• Το τμήμα μάρκετινγκ......................................................

• Το τμήμα logistics...........................................................

• Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων........................................

• Το τμήμα παραγωγής......................................................

• Το τμήμα πωλήσεων.......................................................

■ Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης................................

7. Έχετε καταγεγραμμένη πολιτική “εξυπηρέτησης πελατών-customer service”;

ΝΑΙ Γ~ 
οχι Γ“

8. Οι πελάτες σας λαμβάνουν αντίγραφο της πολιτικής αυτής;

ΝΑΙ __

ΟΧΙ

9. Έχετε προχωρήσει στη διεξαγωγή έρευνας για το τι σημαίνει “εξυπηρέτηση πελατών-customer 

service” για τους ίδιους τους πελάτες σας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ □

□
(Αν ΟΧΙ παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση No 11)
10. Προσδιορίστε παρακαλώ με ποιο από τους ακόλουθους τρόπους έλαβε χώρα η έρευνα αυτή 

(Σημειώστε με /): —

■ ομαδικές συνεντεύξεις (group interviews)..........................

■ Εστιάσεις ομάδων (focus groups).......................................

■ Αναλυτικές συνεντεύξεις (in depth interviews)..................

■ Ερωτηματολόγια (questionnaires)....................................... L_

■ Άλλο..................................................................................
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11. Ποιες 4 διαστάσεις/παράμετροι θεωρείτε ότι είναι κρίσιμες για την επιλογή προμηθευτή από 

τους πελάτες σας. Παρακαλώ όπως σημειώσετε με σειρά προτεραιότητας από το σημαντικότερο (1) 

προς το λιγότερο σημαντικό (4).

Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας........

Ποιότητα πωλητών αντιπροσώπων ...

Συνέπεια παραδόσεων .....................

Τεχνική υποστήριξη ........................

Πληρότητα παραγγελίας..................

Τακτικές επισκέψεις πωλητών .........

Ποιότητα συσκευασίας ...................

Ευκολία τοποθέτησης παραγγελίας ..

12. Η βάση για να μπορέσει μια επιχείρηση να ανταγωνιστεί επάξια στη σημερινή εποχή είναι να 

κατέχει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πόση έμφαση δίνετε στα ακόλουθα για την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. (Το άθροισμα να είναι 100).

Βελτιστοποίηση προϊόντος (product excellence) ....

Βελτιστοποίηση διαδικασιών (process excellence)

Ανταπόκριση στις απορίες, ερωτήσεις,

παράπονα ...........................................

Υποστήριξη τοποθέτησης

εμπορευμάτων στο κατάστημα .........

Παρακολούθηση των αποθεμάτων των

λιανοπωλητών από προμηθευτές........

Εγκατάσταση, εγγυήσεις....................

□
□
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13. Διαθέτει η επιχείρησή σας τμήμα εξυπηρέτησης πελατών; ΝΑΙ 1 I

14. Αν ΝΑΙ, που ανήκει;.............................................................................

ΟΧΙ □
Στοιχεία της επιχείρησης

Επωνυμία: .........................................................................

Νομική μορφή...................................................................

Κλάδος Δραστηριότητας...................................................

Θέση υπογράφοντος τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου

Συνολικός αριθμός εργαζομένων....................................................... I ------------

Αριθμός εργαζομένων του τμήματος εξυπηρέτησης neXxrc(DV-“customer service”.......

Αριθμός εργαζομένων του τμήματος μάρκετινγκ.......................................................

Αριθμός αυτών που απασχολούνται με το “customer service”...................................

Αριθμός εργαζομένων του τμήματος logistics.............................................................

Αριθμός αυτών που απασχολούνται με το “customer service”....................................  L——

Κύκλος εργασιών...........................................................................................................................

Ποσοστό κύκλου εργασιών για το “customer service”...................................................................

Ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας
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