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Περίληψη 
 

Η έννοια της Ποιότητας Υπηρεσιών έχει αναδειχθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες σαν 

παράγοντας διαφοροποίησης με σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων που υιοθετούν αντίστοιχα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης.    

Ταυτόχρονα, η ιδιαίτερη έμφαση των σύγχρονων επιχειρήσεων στην πελατοκεντρική 

προσέγγιση, και η προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τις σχέσεις τους με τους καλούς 

τους πελάτες για να ξεπεράσουν να αναρίθμητα προβλήματα στην καθημερινότητά 

τους αλλά και για αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν, κάνουν τον ρόλο 

των CRM συστημάτων ακόμα πιο στρατηγικό.  

 

Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός CRM συστήματος, αποτελεί ζητούμενο για πολλές 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, που συνήθως δεν έχουν ούτε εσωτερικά τους 

πόρους, ούτε επαρκή πρόσβαση σε εξιδεικευμένους συμβούλους για την σωστή 

καθοδόγησή τους. 

   

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται, με ποιον τρόπο, μία εταιρεία του 

κλάδου μπορεί να αξιοποιήσει το CRM σύστημα για να οργανώσει κατάλληλα τις 

δραστηριότητες πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Τα κρίσιμα θέματα που 

τέθηκαν, ο τρόπος αντιμετώπισής τους και οι βέλτιστες πρακτικές που 

χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται. Η έμφαση στην αξιοποίηση του συστήματος ως 

πυλώνα στον οποίο στηρίζεται η στρατηγική οργανωσιακής μάθησης της εταιρείας 

τονίζεται.  

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποτελούν σημαντικά εφόδια για τα στελέχη 

της εταιρείας στην οποία έγινε η Μελέτη Περίπτωσης, οι οποίοι με την σειρά τους 

υλοποιούν αντίστοιχα έργα στους πελάτες τους. Προφανώς είναι μία πολύτιμη γνώση 

και για στελέχη και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους και 

αναζητούν βέλτιστες πρακτικές για υιοθέτηση.  
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Εισαγωγή 

 

Στο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, 

περισσότερο από ποτέ, η πίστη και η σταθερότητα των πελατών είναι αποφασιστικός 

παράγοντας για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Oι επιχειρήσεις υιοθετούν 

πελατοκεντρική προσέγγιση, και προσαρμόζουν την οργάνωση, τις διαδικασίες, τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται και να ικανοποιούν τις 

επιθυμίες των πελατών τους και να δημιουργούν στενούς δεσμούς μαζί τους. Οι δεσμοί 

αυτοί και ειδικά με τους καλύτερους και πιο επικερδείς πελάτες τους, είναι που 

δημιουργούν αξία στην επιχείρηση και της επιτρέπουν να επιβιώσει. Αυτός είναι και ο 

λόγος για την συνεχώς αυξανόμενη υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων 

Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management – CRM) από 

τις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία.  

 

Βασικοί λόγοι που οδηγούν στην συνεχή αύξηση της δημοτικότητας των CRM 

συστημάτων είναι η διαρκώς αυξανόμενη απαίτηση των πελατών για καλύτερη 

ποιότητα υπηρεσιών και οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις (σύγκλιση πληροφορικής & 

επικοινωνιών) που καθιστούν τα συστήματα αυτά πιο ολοκληρωμένα και εύκολα 

αξιοποιήσιμα σε σύγκριση με λίγα χρόνια πριν. Όταν αναφερόμαστε σε συστήματα 

CRM εννοούμε μία σύνθεση από εξοπλισμό, λογισμικό, διαδικασίες και την κατάλληλη 

οργανωτική δομή που  έχουν ως στόχο την προσέλκυση πελατών, την βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του πελάτη,  και την εκμετάλλευση αναλυτικών πληροφοριών (Romano 

και Fjermested, 2002). Στην παρούσα εργασία δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα 

εξοπλισμού, αντίθετα το κύριο ενδιαφέρον είναι το λογισμικό και οι διαδικασίες που 

υλοποιεί μία εταιρεία για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος CRM. Με την 

βοήθεια μιας μελέτης περίπτωσης θα εξεταστούν βέλτιστες πρακτικές με τις οποίες  

μπορεί μία επιχείρηση να υλοποιήσει και να παραμετροποιήσει ένα CRM σύστημα με 

πρωταρχικό της στόχο την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει και 

την ανάπτυξη αποδοτικών σχέσεων με τους πελάτες της.   

 

Στο τομέα του επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα, το θέμα της ποιότητας των 

υπηρεσιών, δεν έχει προσελκύσει την σημασία που του αρμόζει, κυρίως λόγω της 

αντιμετώπισης του λογισμικού κυρίως ως προϊόν και όχι σαν παροχή υπηρεσίας. 
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Παρόλα αυτά το «προϊόν» λογισμικό είναι μόνο το 1/3 της συνολικής λύσης που 

παρέχεται στον πελάτη, τα υπόλοιπα 2/3 είναι η παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης-

παραμετροποίησης-εκπαίδευσης και οι after live υπηρεσίες αξιοποίησης του 

λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων και των νέων αναβαθμισμένων εκδόσεων). 

Οι εταιρείες ανάπτυξης και διάθεσης λύσεων επιχειρησιακού λογισμικού, στην  

προσπάθειά τους να βελτιστοποιήσουν την εσωτερική τους λειτουργία και κατ΄ 

επέκταση και την ποιότητα των λύσεων που προσφέρουν στην επιχειρηματική 

κοινότητα, έχουν την τελευταία δεκαετία αναβαθμίσει την εσωτερική τους οργάνωση 

και πληροφοριακή υποδομή, αξιοποιώντας κυρίως  τις ERP λύσεις.  

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει θέματα βελτίωσης της 

ποιότητας υπηρεσιών μέσω της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων CRM. Η 

προσέγγιση που ακολουθείται είναι από το γενικό στο πιο ειδικό, και από το θεωρητικό 

στο πρακτικό, με κατάληξη την συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης παραμετροποίησης 

και αξιοποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος CRM.  

Συγκεκριμένα στην μελέτη περίπτωσης θα μελετήσουμε και θα προσδιορίσουμε την 

κατάλληλη παραμετροποίηση ενός CRM συστήματος σε μία απαιτητική εταιρεία 

πληροφορικής. Θα μελετήσουμε με ποιον τρόπο, λαμβάνοντας πρόνοια για τις αρχές 

της ποιότητας υπηρεσιών, θα οριστεί η κατάλληλη υποδομή και θα υλοποιηθεί η 

αντίστοιχη παραμετροποίηση για την αποδοτική λειτουργία τμημάτων πωλήσεων και 

υποστήριξης πελατών. 

 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση που ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο αποσκοπεί στην 

καταγραφή της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών και σε 

θέματα CRM. Το θέμα της ποιότητας υπηρεσιών έχει απασχολήσει τους ερευνητές τις 

2-3 τελευταίες δεκαετίες, ενώ τα θέματα CRM είναι αντικείμενο σαφώς πιο πρόσφατης 

μελέτης. 

Πιο αναλυτικά θα γίνει η καταγραφή της έννοιας της Ποιότητας υπηρεσιών των 

συνιστωσών της και των μεθόδων μέτρησης της και θα συζητηθεί η συσχέτιση της 

Ποιότητας με ενδιαφέρουσες έννοιες, όπως η ικανοποίηση του πελάτη, η πρόθεση 

αγοράς και το οικονομικό αποτέλεσμα. 

Στην συνέχεια ορίζονται τα CRM συστήματα, εξηγείται η προέλευση των CRM και η 

σημασία τους,αναλύονται τα συστατικά αυτών των συστημάτων, τα πιθανά οφέλη που 

προκύπτουν για την επιχείρηση και θα επιχειρηθεί μία καταγραφή των ερευνών που 

προσδιορίζουν παράγοντες επιτυχημένης υλοποίησης. Τέλος θα γίνει και μία 
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καταγραφή των νέων τάσεων στον χώρο του CRM, που αναμένεται να επιδράσουν 

καταλυτικά στο επιχειρείν τα αμέσως επόμενα χρόνια.  
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Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Εισαγωγή 

 

Η αγορά της πληροφορικής είναι σχετικά νέα, σε αντιστοιχία με την επιστήμη της 

πληροφορικής, καθώς οι πρώτες εταιρείες δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα την δεκαετία 

του 1980. Η ανάπτυξη του κλάδου βασίστηκε κυρίαρχα σε: 

 νομοθετικές αλλαγές που επέβαλλαν την μαζική μηχανογράφηση των 

περισσοτέρων (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, ΦΠΑ, κλπ)  

 διαρκή πρόοδο της τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που 

καθιέρωσαν την χρήση Η/Υ και αντίστοιχων λογισμικών στις επιχειρήσεις 

 επιχειρηματική αναγνώριση της πληροφορίας ως συγκριτικού πλεονεκτήματος 

 

Καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται και οι πελάτες είναι πιο ενημερωμένοι και 

απαιτητικοί, οι επιχειρήσεις πληροφορικής είναι πιο ευαίσθητες στο θέμα της ποιότητας 

των υπηρεσιών, στην προσπάθεια τους για κατοχύρωση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αλλαγή της νοοτροπίας 

ενός οργανισμού με στόχο την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση είναι βάση για την 

επιβίωσή του (Τσιότρας, 2002). Για να διαχειριστούν την ποιότητα των υπηρεσιών, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίσουν την έννοια της ποιότητας υπηρεσιών, τα 

χαρακτηριστικά της και πως αυτά μετρούνται, να αποσαφηνίσουν τις σχέσεις μεταξύ 

ποιότητας υπηρεσιών και επιχειρησιακών λειτουργιών (πωλήσεων, υποστήριξης 

πελατών, διανομών, κλπ), διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και όλων των υπόλοιπων 

λειτουργιών της διοικητικής επιστήμης.  

 

Οι υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τις διαχωρίζουν από τα 

προϊόντα, και έχουν επίπτωση στην εκτίμηση της ποιότητας από τους πελάτες. Η 

διάκριση μεταξύ ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, στηριζόμενη στα 

χαρακτηριστικά αυτά, περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. Επίσης αναφέρονται 

διαφορετικοί ορισμοί της ποιότητας υπηρεσιών και οι διαστάσεις που την απαρτίζουν. 

Ενώ οι ακριβείς διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών μπορεί να διαφέρουν ανά 

επιχειρηματικό κλάδο, έχει γίνει σημαντική πρόοδος στον προσδιορισμό των 

διαστάσεων αυτών.  
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Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον στην κατανόηση 

των συσχετίσεων μεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών, της ικανοποίησης των πελατών, και 

του οικονομικού αποτελέσματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διάκριση μεταξύ 

ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης του πελάτη αλλά και η φορά της συσχέτισης 

μεταξύ τους που δεν είναι ξεκάθαρη στην σχετική βιβλιογραφία (Andersonka, 1994) 

 

H ανάπτυξη της επιστήμης των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης είναι 

εντυπωσιακή την τελευταία δεκαετία και σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship 

Management – CRM). Πρόκειται για πιο πρόσφατη μορφή οργάνωσης και λειτουργίας 

και η λειτουργία τους δεν είναι συγκεκριμένη και προδιαγεγραμμένη όπως άλλα 

πληροφοριακά συστήματα (π.χ. Οικονομική Διαχείριση, Λογιστική, Πάγια). Η 

υλοποίηση των συστημάτων αυτών βασίζεται στην σχεδίαση και στην 

παραμετροποίηση μίας ομάδας ανθρώπων που λειτουργώντας με μία μεθοδολογία 

διαχείρισης έργων, αποσκοπούν στο να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Η σημασία των CRM Συστημάτων στην σύγχρονη επιχείρηση, ο τρόπος υλοποίησης 

τους και η συσχέτισή τους με άλλες σημαντικές διαδικασίες, όπως ο επανασχεδιασμός 

επιχειρηματικών διαδικασιών περιγράφονται στις επόμενες παραμέτρους.  

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου αναφέρονται κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες 

προτάσεις σχετικά με την αύξηση της απόδοσης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 

και συγκρίνονται με την βιβλιογραφία ποιότητας υπηρεσιών. 

 

 

Η ποιότητα υπηρεσιών έναντι της ποιότητας προϊόντων 

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιευμένων βιβλίων και επιστημονικών άρθρων σχετικά 

με την ποιότητα, αναφέρονται στην ποιότητα των υλικών προϊόντων. Κυρίως τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της ποιότητας υπηρεσιών προσέλκυσε το ενδιαφέρον 

ερευνητών και συγγραφέων.  

Οι Pitt και Jeantrout (1994) αναφέρουν πως, καθυστερημένα αναπτύχθηκε το 

ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών αλλά και των στελεχών του μάρκετινγκ,  για την 

ποιότητα υπηρεσιών, καθώς, όπως οι Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985) τονίζουν, 

η ποιότητα υπηρεσιών είναι πιο δύσκολη για τον πελάτη να την εκτιμήσει από την 

ποιότητα των προϊόντων.  



6 
 

Ίσως ο πιο σημαντικός λόγος που προσέλκυσε το ενδιαφέρον στην ποιότητα των 

υπηρεσιών είναι ότι πλέον δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε βιομηχανικούς 

κλάδους και κλάδους παροχής υπηρεσιών. Σήμερα, όλες οι βιομηχανίες προσφέρουν 

στους πελάτες τους ένα πλήθος υπηρεσιών, αλληλένδετες με τα προϊόντα που 

παράγουν. Συνηθισμένα παραδείγματα, είναι υπηρεσίες εγκατάστασης, ρυθμίσεων και 

συντήρησης, εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και κάθε μορφή εξυπηρέτησης 

πελατών. Πολλές φορές μάλιστα η προστιθέμενη αξία των συνοδευτικών υπηρεσιών 

αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής αξίας του προϊόντος.  

 

Οι υπηρεσίες διαφέρουν από τα προϊόντα σε αρκετά σημεία. Καταρχήν λόγω της άυλης 

φύσης τους (Berry 1980, Lovelock 1981) και επειδή τα χαρακτηριστικά τους δεν έχουν 

υλική υπόσταση. Καθώς είναι κυρίως αποδόσεις και διαδικασίες και όχι προϊόντα, 

ακριβείς προδιαγραφές που να δηλώνουν ομοιόμορφη ποιότητα, σπάνια μπορούν να 

οριστούν. Οι περισσότερες υπηρεσίες δεν μπορούν να μετρηθούν, να εξεταστούν και να 

επιβεβαιωθούν πριν την πώληση για να εξασφαλιστεί η επιθυμητή ποιότητα. Λόγω της 

άυλης φύσης των υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να κατανοήσουν την 

εκτίμηση των πελατών τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

Επίσης, οι υπηρεσίες, και ειδικά αυτές που εξαρτώνται σημαντικά από τον άνθρωπο 

που τις παρέχει (π.χ. εκπαίδευση, ζωντανά προγράμματα διασκέδασης, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες), είναι μεταβλητές. Η απόδοσή τους εξαρτάται από το ποιος τις παρέχει, πότε 

και που. Η ίδια υπηρεσία δεν παρέχεται σχεδόν ποτέ με τον ίδιο τρόπο στον επόμενο ή 

ακόμη και στον ίδιο πελάτη.  

 

Σε ένα μεγάλο βαθμό οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα. Ο 

καταναλωτής εμπλέκεται (σχεδόν πάντοτε) στη δημιουργία της υπηρεσίας. Αυτό το 

αδιαχώριστο και η εμπλοκή του πελάτη στην παροχή της υπηρεσίας προτάσσει την 

σημασία του σχεδιασμού των συναλλαγών με τους πελάτες και της συμπεριφοράς των 

εργαζομένων. Δημιουργεί επίσης πολλά προβλήματα στην προσπάθειες μιας 

επιχείρησης να τυποποιήσει την παροχή της υπηρεσίας. 

 

Σημαντική τέλος διαφορά μεταξύ υπηρεσιών και προϊόντων είναι η άμεση απαξίωση 

της υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες που δεν υλοποιούνται κάποια μέρα δεν μπορούν να 

αποθηκευτούν για την επόμενη, π.χ. τα ραντεβού κάποιων γιατρών ή δικηγόρων που 

αναβάλλονται είναι χαμένα έσοδα για τους επαγγελματίες και πιθανώς λόγω άλλων 
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υποχρεώσεων να μην είναι δυνατόν να υλοποιηθούν εντέλει. Οι υπηρεσίες είναι σαν 

μία αποθήκη με προϊόντα, που αν δεν αξιοποιηθούν σωστά, στο τέλος της ημέρας 

πετιούνται και μάλιστα με επιπλέον κόστος. 

 

Είναι σημαντικό λοιπόν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών να εξισορροπούν την 

προσφορά με τη ζήτηση, χρησιμοποιώντας π.χ. διαφοροποιημένη τιμολόγηση, 

συστήματα κρατήσεων, συμπληρωματικές υπηρεσίες, part time υπάλληλους, πρακτικές 

βελτιστοποίησης της απόδοσης στις ώρες αιχμής, υπηρεσίες self service κ.λπ. 

 

Η ανωτέρω  περιγραφόμενη φύση των υπηρεσιών, υποδεικνύει πως είναι δύσκολο να 

ελέγξουμε και να διαχειριστούμε την ποιότητα των υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας 

αντικειμενικές μεθόδους. Επίσης είναι δύσκολο να επηρεάσουμε το αποτέλεσμα της 

παροχής υπηρεσιών, καθώς εξαρτάται από πολλές παραμέτρους: σωστά οργανωμένες 

διαδικασίες, κατάλληλες υποδομές, μηχανογράφηση, εκπαιδευμένο και σωστά 

ενδυναμωμένο προσωπικό, αποδοτικές διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, 

κουλτούρα μάθησης, και πολλά άλλα. Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθούν τα 

πιο σημαντικά από αυτά τα θέματα και στο επόμενο κεφάλαιο θα συζητηθεί η 

αντίστοιχη πρακτική που εφάρμοσε η επιχείρηση που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη 

περίπτωσης.    

 

 

Ποιότητα Υπηρεσιών 

 

Η έννοια της ποιότητας έχει αποτελέσει σημαντικό πεδίο ακαδημαϊκής έρευνας τις 

τελευταίες δεκαετίες. Οι Reeves κα, 1994 αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

«Είναι πιθανώς το πιο πολυσυζητημένο θέμα ανάμεσα στα διευθυντικά στελέχη των 

σύγχρονων εταιρειών. Σε μία σύγχρονη έρευνα τα στελέχη ταξινόμησαν την βελτίωση της 

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σαν την πιο σημαντική πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (Zeithaml, Parasuraman, &Berry, 1990). Η ποιότητα 

έχει περιγραφεί ως τη “μία πιο σημαντική δύναμη που οδηγεί στην οικονομική άνθηση 

των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές” (Feigenbaum, 1982: 22). 

Μία έρευνα για τον ορισμό της ποιότητας δίνει αντιφατικά αποτελέσματα, η ποιότητα έχει 

διαφορικά οριστεί σαν αξία  (Abbott, 1955, Feigenbaum, 1951), συμμόρφωση σε 

προδιαγραφές (Gilmore 1974, Levitt, 1972), συμμόρφωση σε απαιτήσεις (Crosby 1979), 

καταλληλότητα για χρήση (Juran 1974, 1988), αποφυγή απωλειών (Taguchi, αναφορά σε 
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Ross, 1989), και ικανοποίηση και/ή υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών (Gronroos 

1983, Parasuraman, Zeithaml και Berry 1985). Ασχέτως από την χρονική περίοδο ή το 

περιβάλλον στο οποίο εξετάζεται το θέμα της ποιότητας, έχει πολλαπλούς και συχνά 

ασαφείς ορισμούς και χρησιμοποιείται για να περιγράψει ανόμοια γεγονότα.»  

 

Σήμερα, η ποιότητα των υλικών αγαθών ορίζεται και μετριέται με πολύ συγκεκριμένους 

τρόπους. Αντίθετα η έννοια της ποιότητας υπηρεσιών παραμένει σχετικά αδιευκρίνιστη, 

τόσο ως προς τον ορισμό της, τον τρόπο μέτρησης της, αλλά και με το πώς επηρεάζεται 

από το περιβάλλον και τον κλάδο λειτουργία της κάθε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών.  

Αντίστοιχα έχουν προταθεί πολλές συσχετίσεις ανάμεσα στην ποιότητα υπηρεσιών και 

σε συνδεδεμένες έννοιες, όπως η πιστότητα πελατών, η πρόθεση αγοράς και το 

οικονομικό αποτέλεσμα.  

 

Πολλοί ερευνητές έχουν αναπτύξει μοντέλα για την ποιότητα υπηρεσιών. Τα βασικά 

μοντέλα, σε χρονολογική σειρά είναι:  

 το μοντέλο διάψευσης των προσδοκιών (Oliver, 1977, 1980, 1981) 

 το Σκανδιναβικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον Grönroos (1982, 1984) 

 το μοντέλο SERVQUAL (μοντέλο χασμάτων) που αναπτύχθηκε από τους 

Parasuraman, Zeithamlκαι Berry (1985, 1988, 1991) 

 το μοντέλο τριών συνιστωσών που αναπτύχθηκε από τους Rust και Oliver 

(1994) 

 

Πιο πρόσφατη είναι η προσπάθεια ερευνητών (Dabholkar, Thorpe & Rentz 1996; Brady 

& Cronin 2001), που επικεντρώθηκαν στην ενοποίηση των ανωτέρω τεσσάρων 

προσεγγίσεων, σε μία προσπάθεια να εμπλουτίσουν την γνώση της ποιότητας 

υπηρεσιών στον 21ο αιώνα.  

Θα γίνει μία σύντομη περιγραφή αυτών των μοντέλων για να γίνει αντιληπτή η 

ανάπτυξη στον χρόνο της έννοιας της ποιότητας υπηρεσιών. 
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Μοντέλο Διάψευσης Προσδοκιών 

 

Η αρχική θεωρία για την ποιότητα υπηρεσιών στηρίζεται στην έρευνα για το πώς οι 

διαψευσμένες προσδοκίες επηρεάζουν την άποψη των πελατών για το προϊόν. Δηλαδή 

όταν οι προσδοκίες μας δεν επαληθεύονται αλλάζουν την άποψη μας και την στάση μας 

απέναντι σε ένα προϊόν. Πολλά αρχικά μοντέλα της ποιότητας υπηρεσιών στηρίζονται 

στο μοντέλο της διάψευσης που χρησιμοποιείται στην βιβλιογραφία για τα υλικά 

προϊόντα (Oliver, 1977) 

Το μοντέλο διάψευσης προσδοκιών που εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα 

αναπτύχθηκε από την πρωτοποριακή δουλειά του Oliver (1980). Το μοντέλο αυτό 

προτείνει τρία χαρακτηριστικά της (μη) ικανοποίησης του πελάτη: προσδοκίες, 

αντιλήψεις, και διάψευση (ή μη). Χρησιμοποιώντας την θεωρία της 

προσαρμοστικότητας σαν βάση, ο Oliver (1980) ισχυρίζεται ότι «οι πελάτες 

σχηματίζουν προσδοκίες πριν την αγορά ενός  προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Οι 

προσδοκίες αυτές  αποτελούν ένα περίγραμμα έναντι του οποίου η αποδοτικότητα της 

παροχής υπηρεσίας εξετάζεται. Υπό αυτήν την οπτική οι προσδοκίες διαμορφώνουν μία 

βάση για την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

Εικόνα 1: Μοντέλο Διάψευσης Προσδοκιών 

 



10 
 

Σκανδιναβικό Μοντέλο 

 

Το μοντέλο του Grönroos’s (1984) αναγνωρίζει πως η εκτίμηση των υπηρεσιών 

περιλαμβάνει το αποτέλεσμα και την διαδικασία παροχής, και απεικονίζει την εμπειρία 

από την υπηρεσία με λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία. Η έννοια της τεχνικής ποιότητας 

(αποτελέσματος) αναφέρεται στην αξιολόγηση του αποτελέσματος της υπηρεσίας, π.χ. 

το κούρεμα από ένα κουρέα ή νομική συμβουλή από ένα δικηγόρο. Η λειτουργική 

ποιότητα (διαδικασίας) της υπηρεσίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία 

παραδίδεται μέσω της αντίληψης του πελάτη για την αλληλεπίδραση που υπήρξε για 

την παράδοση της υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, π.χ., την φιλικότητα του 

κουρέα, την προσοχή του προσωπικού προς τον πελάτη, κλπ. Μέσα από αυτό το 

μοντέλο ο Grönroos τονίζει ότι για τον σχηματισμό της αντίληψης για την ποιότητα 

υπηρεσιών, οι πελάτες συγκρίνουν το αναμενόμενο επίπεδο υπηρεσιών και την 

πραγματική παροχή υπηρεσιών που λαμβάνουν. 

 

Η απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στο κομμάτι της τεχνικής ποιότητας είναι 

σήμερα ιδιαίτερα δύσκολο. Αντίθετα, μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, μπορεί να 

διαφοροποιηθεί σημαντικά από τον ανταγωνισμό αν επενδύσει στην διάσταση της 

λειτουργικής ποιότητας.   

 

Η κύρια επίπτωση αυτού του μοντέλου για τους managers είναι ο ξεκάθαρος 

διαχωρισμός μεταξύ της ίδιας της υπηρεσίας και του τρόπου που υλοποιείται. Αυτό το 

μοντέλο τονίζει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές για το τι 

υπόσχονται στους πελάτες.Τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη που δημοσιεύονται από τις 

εταιρείες μέσα από παραδοσιακές ενέργειες μάρκετινγκ, όπως η διαφήμιση και η 

προώθηση (promotion), πρέπει να είναι ρεαλιστικά όταν θα συγκριθούν με την 

υπηρεσία που τελικά θα δεχθούν οι πελάτες. Αν οι επιχειρήσεις υπόσχονται ένα επίπεδο 

υπηρεσιών πάνω από αυτό που μπορούν να υλοποιήσουν, οι πελάτες δεν θα είναι 

ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με την υπηρεσία που δέχονται.   

Αντίστοιχη είναι και η προσέγγιση των Lehtinen και Lehtinen (1991), που προτείνουν 

την εκτίμηση της ποιότητας υπηρεσιών σε δύο επίπεδα: 

 Ποιότητα διαδικασίας, που αποτελεί την εκτίμηση του πελάτη από την 

διαδικασία παροχής υπηρεσιών στην οποία συμμετείχε, και 

 Ποιότητα Αποτελέσματος, που αποτελεί την εκτίμηση του πελάτη για τα 

αποτελέσματα της ανωτέρω διαδικασίας. 
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Τέλος ο Szmigin (1993) μελετώντας τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Business to 

Business - B2B) προτείνει σαν διαστάσεις ποιότητας:  

 Υλική (Hard),  

 Συναισθηματική (Soft), και  

 Αποτελέσματος 

 

Ουσιαστικά πρόκειται για μία επέκταση του μοντέλου του Grönroos. O Szmigin 

προτείνει την συγκεκριμένη ονοματολογία στις διαστάσεις ποιότητας (έναντι των όρων 

τεχνικής και λειτουργικής ποιότητας), γιατί είναι πιο εύκολο για τα στελέχη να 

αντιληφθούν τα θέματα ποιότητας που εγείρονται και να αναλάβουν δράση με στόχο 

την διαφοροποίηση. Ειδικά για την τρίτη διάσταση, αυτή της Ποιότητας 

Αποτελέσματος, ο Szmigin (1993) τονίζει πως «δεν μπορεί πάντα να διαχειριστεί από 

τις εταιρείες που συναλλάσσονται μεταξύ τους. Υπόκειται σε εξωτερικές πιέσεις, και 

τις συνθήκες του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις».  

 

Mοντέλο SERVQUAL 

 

Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι «η ποιότητα των υπηρεσιών, όπως 

τουλάχιστον την αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές, είναι το αποτέλεσμα της σύγκρισης 

των προσδοκιών τους με τις αντιλήψεις τους, για την απόδοση της παρεχόμενης 

υπηρεσίας» (Parasuraman κα, 1985). 

Βασισμένοι σε πολλαπλές μελέτες οι Parasuraman, Zeithaml και Berry (1988) 

κατέληξαν αρχικά σε 10 διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών, οι οποίες αργότερα 

συμπυκνώθηκαν σε πέντε παράγοντες του μοντέλου που ονομάστηκε Servqual, που 

προσδιορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών: 

 Υποδομές: Η εικόνα των φυσικών εγκαταστάσεων, ο εξοπλισμός, η εμφάνιση 

του προσωπικού και τα υλικά επικοινωνίας 

 Αξιοπιστία: Η ικανότητα να εκπληρώνουν τις υποσχόμενες υπηρεσίες αξιόπιστα 

και επακριβώς 

 Ανταπόκριση: Προθυμία του προσωπικού για να βοηθήσουν τους πελάτες και 

παροχή άμεσης εξυπηρέτησης 
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 Ασφάλεια: Η γνώση και η ευγένεια των υπαλλήλων και η ικανότητά τους να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά (π.χ. ένας λογιστής έχει γνώσεις και 

ικανότητες, είναι έμπειρος και έχει καλή φήμη) 

 Κατανόηση: προσωπική και προσωποποιημένη περιποίηση και προσοχή για την 

εξυπηρέτηση που παρέχεται στους πελάτες, υπομονή 

 

To SERVQUAL είναι ένα εργαλείο δύο ενοτήτων και πέντε διαστάσεων. Η πρώτη και 

η δεύτερη ενότητα μετρούν τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών αντίστοιχα, 

μέσω μιας ποικιλίας χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, που ομαδοποιούνται στις 

ανωτέρω πέντε διαστάσεις. Το εργαλείο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον 

επιχειρησιακό τομέα.  

 

Μοντέλο Ανάλυσης Χασμάτων 

 

Η ερευνητική ομάδα, των Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985) ανέπτυξε ένα ιδεατό 

πλαίσιο, το λεγόμενο «μοντέλο των χασμάτων ή διάψευσης προσδοκιών για την 

ποιότητας των υπηρεσιών». Η κυρίαρχη ιδέα του μοντέλου αυτού συνίσταται στο 

γεγονός ότι το «κενό» στην ποιότητα υπηρεσιών (πχ. κενό 5, που είναι το κενό ανάμεσα 

στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες) είναι 

απόρροια μιας σειράς ελλείψεων, που εντοπίζονται γενικότερα στην παροχή υπηρεσιών 

του οργανισμού (κενά 1-4). Συνεπώς, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών με 

βάση την εμπειρία και την εκτίμηση των πελατών απαιτεί διάγνωση της κατάστασης, 

εντοπισμό των αιτιών και διόρθωση των εσωτερικών ατελειών (κενά 1-4). 

 Κενό 1: Προσδοκίες πελατών – Αντίληψη των στελεχών (για τις προσδοκίες 

των πελατών) 

 Κενό 2: Αντίληψη των στελεχών (για τις προσδοκίες των πελατών) – 

Προδιαγραφές για την ποιότητα υπηρεσιών 

 Κενό 3: Προδιαγραφές για την ποιότητα υπηρεσιών – Παροχή υπηρεσιών 

 Κενό 4: Παροχή υπηρεσιών – Εξωτερική επικοινωνία  

 Προσδοκίες Πελατών – Αντίληψη των Πελατών για την παρεχόμενη υπηρεσία 
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Εικόνα 2: Μοντέλο Χασμάτων (Gap Model) 

 

Οι ίδιοι ερευνητές μελέτησαν σε βάθος κάθε ένα από τα εσωτερικά κενά και ανέπτυξαν 

ένα εκτεταμένο (extended) μοντέλο για την ποιότητα υπηρεσιών, το οποίο απαριθμεί 

για κάθε γενικό κενό μια λίστα ειδικών οργανωτικών ελλείψεων, που συμβάλλουν στη 

δημιουργία του κενού. Το εκτεταμένο μοντέλο κενών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για 

μια πρώτη προσπάθεια ‘διάγνωσης’ και κάλυψης των χασμάτων. 
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Εκτεταμένο Μοντέλο Διάψευσης Προσδοκιών 

 

Επίσης μελετήθηκε σε λεπτομέρεια η σύνθεση και η καθοδήγηση των προσδοκιών των 

πελατών για τις υπηρεσίες. Οι προσδοκίες των πελατών, αφενός έχουν ένα ιδανικό 

επίπεδο, εντούτοις ποικίλουν και εντάσσονται σε μια «ζώνη», στο ανώτερο όριο της 

οποίας βρίσκονται οι «επιθυμητές υπηρεσίες» ενώ στο κατώτερο βρίσκονται οι 

«επαρκείς υπηρεσίες». Εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες κυμαίνονται στα πλαίσια της 

«ζώνης», τότε οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι. Εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

υπερβαίνουν το επιθυμητό επίπεδο, τότε θεωρούνται εξαιρετικά καλές και τέλος, εάν 

δεν αγγίζουν ούτε καν το κατώτερο επίπεδο, τότε είναι απογοητευτικές και οι πελάτες 

θα στραφούν αλλού για κάτι καλύτερο. 

 

Εικόνα 3: Ζώνη Ανοχής 

 

Η προκαθορισμένη αυτή «ζώνη» δεν είναι σταθερή, αλλά ποικίλει ανάλογα με τους 

χρήστες και ανάλογα με τις περιστάσεις ή τα συμφραζόμενα. Το πρώτο σημαίνει ότι 

αντανακλώνται διαφορετικές προτεραιότητες στις προσδοκίες τους για τις υπηρεσίες 

και το δεύτερο σημαίνει ότι αντανακλάται διαφορετική καθοδήγηση των προσδοκιών 

αυτών. Οι προσδοκίες των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να 

επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τις σαφείς και απόλυτες υποσχέσεις του 

οργανισμού. 
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Εικόνα 4: Εκτεταμένο Μοντέλο Διάψευσης Προσδοκιών 

 

Τελειοποιημένο μοντέλο SERVQUAL 

 

Τέλος η ίδια ερευνητική ομάδα, τελειοποιεί το μοντέλο SERVQUAL ενσωματώνοντας 

σ’ αυτό μετρήσεις για τα δύο διαφορετικά επίπεδα προσδοκιών – το επιθυμητό και το 

επαρκές. Το τελειοποιημένο μοντέλο Servqual ορίζει τρεις διαφορετικές τιμές για κάθε 

γνώρισμα της ποιότητας υπηρεσιών: 

 Το προσδοκώμενο επίπεδο υπηρεσιών 

 Το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών, που μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους πελάτες 

 Το αντιλαμβανόμενο επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται. 

 

Μοντέλο Τριών Συνιστωσών 

 

Το μοντέλο τριών συνιστωσών περιλαμβάνει παράγοντες σχετικούς με την υπηρεσία 

(service product), την υλοποίηση της υπηρεσίας (service delivery) και το περιβάλλον 

παροχής της υπηρεσίας (service environment), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 



16 
 

 

Εικόνα 5: Μοντέλο Τριών Συνιστωσών 

 

 Η υπηρεσία είναι η συνολική εκτίμηση του πελάτη από την παροχή της 

υπηρεσίας και του αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών 

πρόσθετων υπηρεσιών που συνοδεύουν την υλοποίηση.  

 Η υλοποίηση της υπηρεσίας αναφέρετε στην αλληλεπίδραση μεταξύ του πελάτη 

και της επιχείρησης στα πλαίσια της υπηρεσίας. Επειδή οι υπηρεσίες είναι 

άυλες, μεταβλητές και δεν ξεχωρίζονται, η επικοινωνία μεταξύ προμηθευτή και 

πελάτη διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης αντιλαμβάνεται την 

υλοποίηση της υπηρεσίας. 

 Το περιβάλλον παροχής της υπηρεσίας διαχωρίζεται σε εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον. Η βιβλιογραφία για το εσωτερικό περιβάλλον εστιάζει 

στην επιχειρησιακή κουλτούρα και στην φιλοσοφία της διοίκησης. Το 

εξωτερικό περιβάλλον, που ονομάζεται και «servicescape» από τον Bitner 

(1992) εκφράζει το σκηνικό στο οποίο υλοποιείται η υπηρεσία. 

 

Οι επιπτώσεις αυτού του μοντέλου είναι ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την 

συνολική ποιότητα υπηρεσιών τους, μέσω της στόχευσης των τριών βασικών 

συνιστωσών της ποιότητας υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε 

καλύτερα πως λειτουργεί η ποιότητα υπηρεσιών και προτείνει τις συνιστώσες πάνω στις 

οποίες η διοίκηση πρέπει να στηρίξει την έρευνα για την ποιότητα υπηρεσιών. Η 

Διοίκηση θα πρέπει να αναπτύξει έρευνες που αντανακλούν αυτές τις τρεις συνιστώσες, 
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στον κάθε ειδικό χώρο δραστηριότητας της επιχείρησης, για να εξετάσει κατάλληλα 

την αντίληψη των πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών. 

 

Μία χρήσιμη σύγκριση της προσέγγισης του Grönroos με τις πολύ γνωστές θεωρίες των 

McKinsey’s (7 S’s) και την θεωρία παρακίνησης του Herzberg’s περιλαμβάνεται στον 

επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 1: Υλική και Συναισθηματική Ποιότητα 

 Υλική (Hard) Συναισθηματική (Soft) 

Grönroos’s Τεχνική (Technical) Λειτουργική (Functional) 

Herzberg’s Παράγοντες «Υγιεινής»  

(Hygiene Factors) 

Παράγοντες «Παρακίνησης» 

(Motivation Factors) 

McKinsey’s  

7 S’s μοντέλο 

Στρατηγική (Strategy) 

Δομή (Structure) 

Συστήματα (Systems) 

 

Ικανότητες (Skill) 

Προσωπικό (Staff) 

Στυλ (Style) 

Κοινές Αξίες (Shared Values) 

 

Ανάμεσα στα κυριότερα εναλλακτικά πρότυπα και μετρήσεις για την ποιότητα των 

υπηρεσιών μπορούν να αναφερθούν: 

 η υπηρεσία μέτρησης της ποιότητας για καταστήματα λιανικής πώλησης 

(Dabholkar, Thorpe, και Rentz, 1996),  

 το ιεραρχικό μοντέλο προσέγγισης (Brady και Cronin, 2001),  

 τα μοντέλα της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eTailQ από 

Wolfinbarger και Gilly, 2003, και ES-QUAL και Ε-Res-QUAL από τους 

Parasuraman, Zeithaml, και Malhotra, 2004) 

 

Αντίστοιχα, ως οι κύριες διαστάσειςτης ποιότητας των υπηρεσιών, προτείνονται: 

 "φυσικές πτυχές", "αξιοπιστία", "προσωπική αλληλεπίδραση", "επίλυση 

προβλημάτων", και "πολιτική" στο λιανικό εμπόριο (Dabholkar, Thorpe, και 

Rentz, 1996),  

 "ποιότητα αλληλεπίδρασης", "ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος", και "ποιότητα 

αποτελέσματος» (Brady και Cronin, 2001), 

 "εκπλήρωση/αξιοπιστία", "εξυπηρέτηση πελατών", "ασφάλεια/προστασία 

ιδιωτικότητας", "σχεδιασμός ιστοσελίδας" (Wolfinbarger και Gilly,2003),  
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 "αποδοτικότητα", "διαθεσιμότητα του συστήματος", "εκπλήρωση", "προστασία 

ιδιωτικότητας", "ανταπόκριση", "αποζημίωση", "επικοινωνία" σε περιβάλλοντα 

ηλεκτρονικών/online αγορών (Parasuraman, Zeithaml, και Malhotra, 2005). 
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Σχέση μεταξύ Ποιότητας Υπηρεσιών, Ικανοποίησης Πελατών και 

Πιστότητας Πελατών 

 

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των βασικών 

εννοιών όπως η ποιότητα των προϊόντων, η ποιότητα των υπηρεσιών, η αξία των 

υπηρεσιών, η ικανοποίηση των πελατών, και ηπρόθεση συμπεριφοράς.  

Η ανασκόπηση της σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας υποδεικνύει μία καταρχήν 

συμφωνία στην βασική διάκριση μεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης 

του πελάτη. Η ικανοποίηση του πελάτη είναι μία βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση (ίσως 

ακόμη σχετική με συγκεκριμένη συναλλαγή), ενώ η ποιότητα υπηρεσιών είναι πιο 

σφαιρική αξιολόγηση (Bitner, 1990; BoltonandDrew, 1991; CroninandTaylor, 1992; 

Oliver, 1993). 

Σύμφωνα με αυτήν την διάκριση, οι ερευνητές της ποιότητας υπηρεσιών προτείνουν ότι 

μία συσσώρευση από αξιολογήσεις συγκεκριμένων συναλλαγών οδηγεί σε μία πιο 

σφαιρική αξιολόγηση, υποστηρίζοντας πως η κατεύθυνση της συσχέτισης είναι από την 

ικανοποίηση του πελάτη στην ποιότητα των υπηρεσιών. Όπως λέει ο Oliver (1981) “η 

ποιότητα των υπηρεσιών και η ικανοποίηση του πελάτη είναι  διακριτές έννοιες, όμως 

είναι σχετικές στο ότι η ικανοποίηση μεσολαβεί στην δημιουργία της εκτίμησης του 

πελάτη για την υπηρεσία που θα λάβει, επομένως συνδιαμορφώνοντας την εκτίμηση 

που θα σχηματίσει για την υπηρεσία”. Οι Bitner (1990) και οι Boltonκαι Drew (1991) 

επίσης συμπέραναν ότι η ποιότητα υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα της ικανοποίησης 

πελάτη. 

Μεταγενέστερες όμως έρευνες έδειξαν ότι η ποιότητα είναι «πρόγονος» της 

ικανοποίησης πελάτη. Η αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών είναι μια συνολική 

κρίση για μια υπηρεσία που συμβάλλει στην ικανοποίηση των πελατών, τις προθέσεις 

αγοράς, και την απόδοση επιχείρησης (Cronin και Taylor, 1992; Zeithamletal, 1996). 

Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί για να διερευνηθεί η επίδραση της ποιότητας των 

υπηρεσιών στην ικανοποίηση του πελάτη. Οι Anderson, Fornell και Lehmann (1994) 

υποδεικνύουν ότι «η ποιότητα των υπηρεσιών έχει θετική επίδραση στην ικανοποίηση 

των πελατών και την κερδοφορία της εταιρείας. Είναι σαφές ότι η αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη έχει άμεση επίδραση στην πρόθεση συμπεριφοράς του 

πελάτη». Επιπλέον οι Croninκαι Taylor (1992) δηλώνουν ότι: «Η ικανοποίηση πελάτη 

ασκεί πολύ πιο ισχυρή επίδραση στην πρόθεση αγοράς από την ποιότητα υπηρεσιών». 
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Οι Rust και Zahorik, (1993) αξιώνουν ότι «η ανάπτυξη της ποιότητας των υπηρεσιών 

οδηγεί σε αύξηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας και, κατά συνέπεια, αυξάνει την 

ικανοποίηση των καταναλωτών και την πίστη τους». 

Η σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών ως προαπαιτούμενο της ικανοποίησης των 

πελατών και, τελικά,της εμπιστοσύνης των πελατών έχει επιβεβαιωθεί (Zeithaml κα, 

1996; Rust, Zahorik και Keiningham, 1995). 

Οι Wangκα, (2004) επαναλαμβάνουν ότι «η ικανοποίηση του πελάτη συμβάλλει 

περισσότερο στην απόδοση του CRM. Ως εκ τούτου, κάθε παράμετρος που έχει πιθανή 

επίδραση στην ικανοποίηση των πελατών, θα δώσει επίσης μια ισχυρή επίδραση στην 

απόδοση του CRM. Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

διαστάσεις της απόδοσης CRM». 

Οι Brady και άλλοι, (2005) υποστηρίζουν ότι «αν και υπάρχει κάποια συμφωνία 

σχετικά με το πώς αυτές οι έννοιες σχετίζονται μεταξύ τους, είναι μάλλον 

αμφιλεγόμενος ο τρόπος με τον οποία η ποιότητα των υπηρεσιών, η ποιότητα των 

προϊόντων, η αξία και την ικανοποίηση συλλογικά σχετίζονται με τις προθέσεις της 

συμπεριφοράς και άλλες μετρήσεις αποτελέσματος». Βασισμένοι στο συνολικό τους 

μοντέλο, που καλύπτει πέντε διαφορετικές χώρες, συμπεραίνουν ότι «η αξία της 

ποιότητας των υπηρεσιών, η ικανοποίηση των πελατών και  η αξία των υπηρεσιών, 

όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να παίζουν άμεσο ρόλο στον επηρεασμό της 

πρόθεσης συμπεριφοράς των πελατών των υπηρεσιών ». 

 

Λόγω της πολύπλοκης φύσης της διαδικασίας υλοποίησης των υπηρεσιών, ωστόσο, 

μεμονωμένες έννοιες και σχέσεις ποικίλουν σε διαφορετικές εθνικές και χρονικές 

ρυθμίσεις. Επομένως, εφιστούμε την προσοχή στην παγίδα των γενικεύσεων που 

υποθέτουν ότι οι πελάτες συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το 

εθνικό ή χρονικό πλαίσιο. 
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Τέλος, αξίζει να τονίσουμε την διαπίστωση των Jones & Sasser (1995): “σε 

συγκεκριμένες αγορές, όπως η αγορά προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού, 

παράγοντες όπως το υψηλό κόστος μετάπτωσης στον ανταγωνισμό μπορούν να 

οδηγήσουν σε λανθασμένη απεικόνιση πιστότητας (false loyalty)”. Τονίζει δηλαδή, ότι 

πιθανώς οι πελάτες παρέχουν παραπλανητική δήλωση πιστότητας σε συγκεκριμένο 

προμηθευτή, καθώς «φοβούνται» το κόστος ή/και το ρίσκο πιθανής μετακίνησής τους 

σε άλλο προμηθευτή.  
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Διοίκηση Υπηρεσιών 

 

Ο Doyle (1994) υποστηρίζει πως τα τέσσερα κύρια καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι: 

 Διοίκηση Ποιότητας 

 Παραγωγικότητα 

 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Διαφοροποίηση 

 

Πολλοί συγγραφείς έχουν προτείνει προγράμματα Διοίκησης Ποιότητας. Από τα πιο 

σημαντικά είναι αυτά των Philip Crosby (1979) και Deming (1982). Αποτελούνται από 

ένα σύνολο 14 σειριακών βημάτων που προτείνουν στις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν. 

Τα προγράμματα αυτά ξεκινούν με τον ορισμό της ποιότητας για τον συγκεκριμένο 

κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, επιβεβαιώνουν την δέσμευση της ανώτερης 

ηγεσίας για την έννοια της ποιότητας, ορίζουν μετρήσιμα πρότυπα απόδοσης, 

επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και στην παρακίνηση του προσωπικού, και στο 

τέλος καταρτίζουν συστήματα και διαδικασίες ελέγχου για να λαμβάνεται ανάδραση, 

να επιβεβαιώνεται η τήρηση των προτύπων απόδοσης, ή/και να αναλαμβάνονται 

διορθωτικές ενέργειες. Στην μελέτη περίπτωσης θα παρακολουθήσουμε πως η 

συγκεκριμένη εταιρεία υλοποίει κάποιες αντίστοιχες διαδικασίες διοίκησης. 

 

Η μέτρηση της παραγωγικότητας είναι σημαντικό θέμα στις επιχειρήσεις υπηρεσιών, 

καθώς δεν υπάρχουν υλικά προϊόντα. Επιπλέον, στην προσπάθεια να βελτιώσουν την 

παραγωγικότητα, οι διοικήσεις αντιμετωπίζουν την αντικρουόμενες συσχετίσεις μεταξύ 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Παραδείγματος χάριν, η αποδοτικότητα θα 

μπορούσε να αυξηθεί δίνοντας οδηγίες για ποσοτική αύξηση των θεμάτων που 

εξυπηρετεί κάποιο στέλεχος υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης σε συγκεκριμένο 

ωράριο, όμως το πιθανότερο αντάλλαγμα θα ήταν μία επακόλουθη μείωση σε 

αποτελεσματικότητα, και στην αντίστοιχη εκτίμηση ποιότητας από τους πελάτες.  

 

Κάποιοι προτεινόμενοι τρόποι για να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς 

να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα των υπηρεσιών, είναι: 

 Διαχωρισμός σε δραστηριότητες υψηλής και χαμηλής επικοινωνίας, π.χ. οι 

εταιρείες πληροφορικής έχουν τμήματα υλοποίησης και υποστήριξης (front 
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office λειτουργίες) υψηλής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πελάτες, και 

τμήματα ανάλυσης, ανάπτυξης και ελέγχου λογισμικού (back office λειτουργίες) 

χαμηλής επικοινωνίας. Οι Διοικήσεις θα πρέπει να μεγιστοποιήσουν την 

αποδοτικότητα των τμημάτων χαμηλής επικοινωνίας και την 

αποτελεσματικότητα των τμημάτων υψηλής επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο 

θα βελτιστοποιήσουν αντίστοιχα την παραγωγικότητα των back office 

λειτουργιών και την ποιότητα υπηρεσιών των front office λειτουργιών.  

 Προσέγγιση διοίκησης παραγωγής στις υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τις 

διαθέσιμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και τις σύγχρονες 

εξελίξεις στον χώρο των Social Media, οι Διοικήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να αντικαταστήσουν ανθρώπινη εργασία και 

επικοινωνία. Η χρήση τηλεφωνικών κέντρων, απομακρυσμένων επικοινωνιών, 

Internet και mobile internet συσκευών, αλλά κυρίως πληροφοριακών 

συστημάτων CRM, είναι από τις βασικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι 

επιχειρήσεις. Η αυτοματοποίηση διαχείρισης της πληροφορίας που προκύπτει 

με τις δυνατότητες προσαρμοσμένης επικοινωνίας που προσφέρουν τα 

SocialMedia (Facebook, Linkedin, Twitter, κλπ) πολλαπλασιάζει τα οφέλη 

αυτών των πρωτοβουλιών για τους πελάτες. Η συνεχώς αυξανόμενη εξοικείωση 

των πελατών με τις τεχνολογίες επιτρέπει στις επιχειρήσεις υπηρεσιών να 

εμπλουτίζουν την υποδομή τους και να την εκμεταλλεύονται για να παρέχουν 

διαρκώς πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες. 

 Συμμετοχή των πελατών. Η αυξανόμενη συμμετοχή των πελατών είναι ένας 

εναλλακτικός τρόπος για την μείωση του κόστους στις επιχειρήσεις υπηρεσιών. 

Η χρήση των υποδομών που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο σημείο 

(τηλεφωνικά κέντρα, E-mail, InternetSites, Βάσεις Γνώσεις, κλπ) από τους 

ίδιους τους πελάτες αποτελούν επιτυχημένα παραδείγματα του τρόπου αυτού.  

 

Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Διοίκηση 

Υπηρεσιών, καθώς η αξιολόγηση της υπηρεσίας από τον πελάτη σχηματίζεται βάσει 

των συναντήσεων και των συναλλαγών με τα στελέχη υπηρεσιών. Η παρακίνηση, η 

εκπαίδευση, η κατάρτιση, η δημιουργία εταιρικής κουλτούρας, η συμμετοχή και η 

ενδυνάμωση των εργαζομένων, η ενδοεταιρική επικοινωνία, τα συστήματα ανταμοιβής, 

κλπ είναι από τα θέματα που αποτελούν προτεραιότητα για τις περισσότερες 

επιτυχημένες επιχειρήσεις. 
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Η διαφοροποίηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο σαν αποτέλεσμα ενός συνολικού 

επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ο Doyle (1994) προτείνει, ότι «λόγω της υψηλής 

αλληλεπίδρασης με τους πελάτες, η ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ σε εταιρείες 

υπηρεσιών πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενοποίηση με μία αποδοτική 

στρατηγική λειτουργίας. Το μάρκετινγκ και ο σχεδιασμός των λειτουργιών της 

επιχείρησης, πρέπει να σχεδιαστούν ταυτόχρονα, αν η επιχείρηση επιθυμεί να πετύχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με βιώσιμη δομή κόστους». Τέλος να σημειωθεί πως το 

διατμηματικό (εσωτερικό) μάρκετινγκ και οι αντίστοιχες διατμηματικές λειτουργίες 

εμφανίζονται το ίδιο σημαντικές με τις εξωτερικές για την βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών.     

  



25 
 

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

 

Μάρκετινγκ Σχέσεων (Relationship Marketing) 

 

Η ανάπτυξη της έννοιας του μάρκετινγκ σχέσεων προέκυψε σαν αντίδραση στις 

σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλαγές που συνεχίζονται 

διαρκώς και είναι ιδιαίτερα έντονες και στις μέρες μας (π.χ. internet & social media). 

Το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις είναι διαρκώς πιο 

ανταγωνιστικό και απαιτητικό, η διαφοροποίηση είναι δύσκολη, και το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα είναι συχνά βραχύβιο. Επιπλέον σε ένα τέτοιο δυναμικό περιβάλλον οι 

πελάτες αλλάζουν προμηθευτή πιο εύκολα και η πιστότητα τους αμφισβητείται.   

 

Οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ, όπως παραδοσιακά εκτελούνταν, βασίζονταν στο 

λεγόμενο «μίγμα μάρκετινγκ» που διατύπωσε ο E.J McCarthy τη δεκαετία του ΄60, 

περιλαμβάνειτέσσερα στοιχεία, γνωστά και ως τα τέσσερα P του μάρκετινγκ. Τα 

στοιχεία αυτά είναι: Προϊόν (Product), Τιμή (Price), Διανομή (Place) και Προώθηση 

(Promotion). Το μίγμα του μάρκετινγκ αργότερα επεκτάθηκε από τέσσερασε επτά 

στοιχεία: Άνθρωποι (People), Περιβάλλον (Physical evidence) και Διαδικασίες 

(Processes) είναι αυτά που προστέθηκαν. 

 

Στην εποχή του σύγχρονου μάρκετινγκ υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να 

αναλύονται, να εντοπίζονται τα ανάλογα τμήματα της αγοράς, και με περισσότερη 

προσοχή να προσφέρονται τα αγαθά με κύριο γνώμονα τις επιθυμίες των πελατών. 

Μετά την πώληση, το μάρκετινγκ πρέπει να συνεχίζει και να δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και άλλων πωλήσεων πρώτα στους ίδιους πελάτες και 

αργότερα σε νέους. 

Σήμερα, ο περισσότερο αποτελεσματικός τρόπος για συνεχείς πωλήσεις είναι η 

δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το 

μάρκετινγκ αλλά και ολόκληρη η επιχείρηση αλλάξουν οπτική γωνία και λειτουργούν 

από τη σκοπιά του πελάτη. Με τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης 

και των πελατών/καταναλωτών μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμα και οι δύσκολες 

εποχές (Shaw, 2005). 

Ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός δεν αποτελεί μια νέα πρόταση. Πριν από περίπου 

50 χρόνια, ο Drucker (1954) έγραφε στο βιβλίο του The Practice of Management, ότι: 

«είναι ο πελάτης αυτός που αποφασίζει τι είναι μια επιχείρηση, τι παράγει και αν θα 



26 
 

προοδεύσει», αργότερα ο Levitt (Marketing Myopia, Harvard Business Review, 1960) 

σημείωνε ότι «για να συνεχίσουν να αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις δε θα έπρεπε να 

εστιάζουν στο παραγόμενο προϊόν, αλλά να εξακριβώσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες 

των πελατών τους και να εστιάσουν στην εκπλήρωση τους». 

Στον πυρήνα αυτού του πελατοκεντρικού προσανατολισμού υπάρχει η ανάγκη για τις 

μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες που στοχεύουν στη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης πελατών και της ικανοποίησης τους (Parasuraman et al., 2006). 

Σύμφωνα με τους Kotler και Keller (2005), «το μάρκετινγκ σχέσεων έχει σαν σκοπό 

την δημιουργία αμοιβαίων ικανοποιητικών μακροπρόθεσμων σχέσεων με πελάτες, 

προμηθευτές, διανομείς και άλλους συνεργάτες. Με αυτόν τον τρόπο χτίζονται δυνατοί 

οικονομικοί, τεχνικοί και κοινωνικοί δεσμοί ανάμεσα στα συμμετέχοντα μέλη». Ο όρος 

«μάρκετινγκ σχέσεων» δίνει έμφαση στην χρονική διάρκεια και στην διατήρηση 

σταθερών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τους πελάτες.  

 

Ουσιαστικά το “μάρκετινγκ σχέσεων” αποτελεί την φυσιολογική εξέλιξη στην 

διαχείριση του μίγματος μάρκετινγκ των 4Ps, προσδιορίζοντας την σχέση σαν την πιο 

σημαντική συνιστώσα δημιουργίας αξίας. Στο μάρκετινγκ σχέσεων οι επιχειρήσεις 

αποσκοπούν στην μακροχρόνια απόδοση της σχέσης και στην κερδοφορία, δίνοντας 

έμφαση στο ιστορικό των συναλλαγών, την διερεύνηση περαιτέρω συναλλαγών και την 

διατήρηση των πελατών.   

Πλέον, με τα κατάλληλα συστήματα, οι επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίσουν όχι ομάδες 

πελατών αλλά τους ίδιους τους πελάτες. Βασική αρχή είναι ότι ο κάθε πελάτης είναι 

διαφορετικός και η επιχείρηση με την εστίαση στον πελάτη αναλύει το προφίλ και τη 

συμπεριφορά του και του προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα ή υπηρεσίες που πλέον 

άρχισαν να αποκτούν έναν προσωπικό χαρακτήρα (Rust, et al., 2004). 

 

Στο μάρκετινγκ σχέσεων η πραγματοποίηση μίας πώλησης δεν πρέπει να θεωρείται το 

τελευταίο στάδιο της διαδικασίας μάρκετινγκ αλλά το ξεκίνημα της σχέσης ανάμεσα 

στην επιχείρηση και στον πελάτη (Zikmund, McLeodκαι Gilbert 2003). Η δυνατότητα 

για συχνή, και συχνά μακράς διάρκειας, επικοινωνία μεταξύ των πωλητών και των 

αγοραστών διευκολύνει την διατήρηση των πελατών, οδηγώντας στην αύξηση της 

μακροχρόνιας αξία των πελατών (O΄Malley, Mitoussis 2002). 

Το μάρκετινγκ των σχέσεων βασίζεται στη θεωρητική άποψη ότι υπάρχει μία συνέχεια 

των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες, η οποία ξεκινά ουσιαστικά από την 

στόχευση επίτευξης απλών συναλλαγών με τους πελάτες και φτάνει ως την υιοθέτηση 



27 
 

μιας φιλοσοφίας η οποία επιδιώκει τη δημιουργία σταθερών, μακροπρόθεσμων και 

αμοιβαία ικανοποιητικών σχέσεων με αυτούς. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση 

σκοπεύει τελικά στη δημιουργία «αθροιστικής» ικανοποίησης του πελάτη και όχι απλά 

να ικανοποιήσει από μεμονωμένες, εφάπαξ αγορές. Το τελικό δε αποτέλεσμα είναι ότι, 

κατά πάσα πιθανότητα, ο ικανοποιημένος πελάτης θα παραμείνει πελάτης της 

επιχείρησης, κάτι που συμφέρει στην επιχείρηση δεδομένου ότι η διατήρηση των 

υπαρχόντων πελατών είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή από την προσέλκυση νέων. 

Σημειώνεται δε ότι με τον όρο πελάτης εννοείται είτε ο τελικός πελάτης, δηλαδή ο 

καταναλωτής, είτε ο ενδιάμεσος, δηλαδή ο επιχειρησιακός αγοραστής (Σαρμανιώτης 

και Καργίδης, 2004). 

 

Σε μία από τις πρώτες έρευνες για το θέμα οι Riechheld και Sasser (1990) εντόπισαν 

ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην διατήρηση των πελατών και στην κερδοφορία. 

Συγκεκριμένα βρήκαν ότι “μία αύξηση της διατήρησης των πελατών της τάξεως του 

5% σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

κερδοφορίας σε όρους καθαρής παρούσας αξίας από 20% εως 85%» 

Επίσης ο Riechheld (1996) παρατηρεί πως «όσο περισσότερο διαρκεί μία σχέση, τόσο 

πιο κερδοφόροι γίνονται οι πελάτες για την επιχείρηση, καθώς με την πάροδο του 

χρόνου αγοράζουν περισσότερο και έτσι τα έσοδα αυξάνονται ενώ οι επιχειρήσεις 

γίνονται πιο αποτελεσματικές στην εξυπηρέτησή τους, επομένως τα κόστη μειώνονται. 

Ακόμη τα κόστη απόκτησης νέων πελατών είναι πολύ υψηλά σε σχέση με τα κόστη 

διατήρησης. Οι ικανοποιημένοι πελάτες ενδέχεται να προσελκύσουν και νέους 

υποψήφιους πελάτες, ενώ η διατήρηση κάνει τους πελάτες να είναι λιγότερο ευαίσθητοι 

ως προς την τιμή.  

 

Σύμφωνα με τον Parner (1996) «το μάρκετινγκ σχέσεων υπερτερεί συγκρινόμενο με το 

παραδοσιακό μάρκετινγκ στα εξής σημεία: 

 Μειώνει τα διαφημιστικά κόστη 

 Διευκολύνει την επιχείρηση να στοχεύσει συγκεκριμένες ομάδες πελατών 

δίνοντας έμφαση στις ανάγκες τους 

 Επιτρέπει την πιο εύκολη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας μιας 

συγκεκριμένης καμπάνιας 

 Επιτρέπει στην επιχείρηση να διεκδικήσει πελάτες, βασισμένη στις υπηρεσίες 

που προσφέρει και όχι στις τιμές 
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 Αποτρέπει την σπατάλη πόρων σε πελάτες που δεν αποφέρουν κέρδη στην 

επιχείρηση 

 Προτρέπει για την επένδυση πόρων με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών, 

που προσθέτουν επιπλέον αξία στην επιχείρηση» 

 Βελτιώνει την χρήση του “customer channel” της επιχείρησης και συνακόλουθα 

την επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελάτες 

 Περιορίζει το διάστημα που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος 

και την είσοδό του στην αγορά 

 Δίνει έμφαση στο «εσωτερικό μάρκετινγκ» το οποίο χαρακτηρίζεται στρατηγικά 

σημαντικό 

 Εξασφαλίζει πληροφορίες για τους πελάτες σε πραγματικό χρόνο 

 Στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης και την διατήρηση των πελατών 

 

Οι υποστηρικτές του μάρκετινγκ σχέσεων ισχυρίζονται ότι ένα ισχυρό και ικανό 

μάρκετινγκ, που έχει ως βάση τη νέα φιλοσοφία, μπορεί να δημιουργήσει και να 

υποστηρίξει μια αμοιβαία  συνεργασίακαι αλληλεξάρτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων 

μερών που οδηγούνστη δημιουργία αξίας για τον πελάτη, σε αντίθεση με το κλασσικό 

συναλλακτικό μοντέλο (Bendell, 2006). 

Επιπλέον, εκτός από την αναγνώριση της σπουδαιότητας του μάρκετινγκ των σχέσεων 

και κυρίως της ικανοποίησης τουπελάτη, για την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα 

της επιχείρησης, υπήρξε και υπάρχει αυξημένη δυνατότητα εφαρμογήςκαι υλοποίησής 

του χάρη στην αλματώδη εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας και του Διαδικτύου 

(Σαρμανιώτης και Καργίδης, 2004). 
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Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management – 

C.R.M.) 

 

Ο όρος «Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων» προέκυψε στον χώρο των προμηθευτών 

πληροφοριακών συστημάτων στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Χρησιμοποιείται συχνά 

για να περιγράψει τεχνολογικές λύσεις που αφορούν την διαχείριση πελατών όπως η 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών πώλησης (Sales Force Automation – SFA). Στον 

ακαδημαϊκό χώρο οι όροι «μάρκετινγκ σχέσεων – relationship marketing» και CRM 

συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (Parvatiyar και Sheth 2001). Η Διαχείριση 

Πελατειακών Σχέσεων έχει δικαίως ξεχωρίσει στην ακαδημαϊκή έρευνα, καθώς 

αποτελεί μία βασική στρατηγική πρωτοβουλία σε επιχειρησιακό επίπεδο (Webster, 

1992) . 

Ένας ορισμός του CRM είναι «το CRM είναι μία επιχειρησιακή προσέγγιση 

κατανόησης και επίδρασης της συμπεριφοράς του πελάτη μέσω ουσιώδους 

επικοινωνίας με σκοπό την βελτίωση του βαθμού απόκτησης και διατήρησης πελατών 

αλλά και την κερδοφορία και πιστότητα του πελάτη (Swift, 2000). 

Το CRM αναπτύχθηκε ως μια προσέγγιση που βασίζεται στη διατήρηση θετικών 

σχέσεων με τους πελάτες, την αύξηση της πιστότητας των πελατών, και την επέκταση 

της αξίας  της διάρκειας ζωής του πελάτη (Blattberg & Deighton, 1996; Brassington & 

Pettit, 2000; Ahn, Kim, & Han, 2003).  

 

Η κατανόηση των αναγκών των πελατών και η προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας αναγνωρίζονται σαν παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία των 

επιχειρήσεων. Ο Kotler (1997) επισημαίνει ότι «το CRM καταρχήν εξαρτάται από το 

μάρκετινγκ και ξεκινάει με μία βαθιά ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών».   

 

Ο Chaffey (2003) παρουσιάζει ένα μοντέλο τριών επιπέδων, του CRM, το οποίο δείχνει 

πώς μπορούν να διαχειριστούν οι σχέσεις με τους πελάτες. Το μοντέλο του προτείνει 

ότι οι πελάτες αποκτώνται αρχικά μέσω της σαφούς επικοινωνίας μιας ισχυρής πρόταση 

αξίας. Διατηρούνται μέσω καλής εξυπηρέτησης. Και η σχέση επεκτείνεται μέσω της 

παράδοσης εξειδικευμένων προσαρμοσμένων προϊόντων / υπηρεσιών σε σαφώς 
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προσδιορισμένες κατηγορίες πελατών. Αυτή η άποψη σημαίνει ότι το CRM 

χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη συλλογή 

δεδομένων, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αναλυθούν για να παρέχουν τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για να δημιουργηθεί μια πιο προσωπική αλληλεπίδραση 

με τον πελάτη (Swift, 2001, Brohman, Watson, Piccoli, & Parasuraman, 2003, Pan & 

Lee, 2003). 

 

Η Ryals (2005) ορίζει το CRM σαν «μία πελατοκεντρική προσέγγιση που περιλαμβάνει 

την ενοποίηση, συγχρονισμό και βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών των σχετικών 

με τους πελάτες, με τον πελάτη στο κέντρο όλων των δραστηριοτήτων» 

Οι θεμελιώδεις αρχές του CRM, σύμφωνα με τους Kutner και Cripps (1997), είναι: 

 Μία επιχείρηση πρέπει να διαχειρίζεται τους πελάτες της ως σημαντικά 

περιουσιακά στοιχεία 

 Η αξία των πελατών ποικίλλει. Δεν είναι όλοι οι πελάτες το ίδιο επιθυμητοί. 

 Οι ανάγκες των πελατών, οι προτιμήσεις τους, η αγοραστική τους συμπεριφορά 

και η ευαισθησία τους στην τιμή ποικίλλουν. 

 Με την κατανόηση της κερδοφορίας των πελατών και των παραγόντων που 

επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά, μπορούν οι επιχειρήσεις να 

εξατομικεύσουν τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, με σκοπό 

να μεγιστοποιήσουν την συνολική αξία του χαρτοφυλακίου των πελατών τους 

 

Οι Parvatiyar και Sheth (2001) ορίζουν το CRM ως «μία περιεκτική στρατηγική και 

διαδικασίες για την προσέλκυση, διακράτηση και συνεργασία μεταξύ επιλεγμένων 

πελατών για την δημιουργία ανώτερης αξίας για την εταιρεία και τον πελάτη. 

Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, εξυπηρέτησης 

πελατών και των λειτουργιών supply chain για να επιτύχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα 

και αποτελεσματικότητα στην παροχή αξίας στον πελάτη». Αυτό που προκύπτει 

ξεκάθαρο από αυτόν τον ορισμό είναι ότι το CRM σαν μία στρατηγική αναγκαιότητα 

απαιτεί ένα τυπικό μοντέλο διαδικασιών για να ολοκληρωθούν όλα τα κομμάτια της 

διαχείρισης σχέσεων. 
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Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) ενοποιεί τις στρατηγικές του μάρκετινγκ 

σχέσεων (relationship marketing) με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 

ώστε να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες και κερδοφόρες σχέσεις με τους πελάτες και 

άλλους σημαντικούς ενδιαφερόμενους. Το CRM παρέχει ευκαιρίες για την 

χρησιμοποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών με σκοπό την κατανόηση των 

πελατών και την συνδημιουργία αξίας για αυτούς. Αυτό απαιτεί διαλειτουργική 

ενοποίηση διαδικασιών, ανθρώπων, λειτουργιών και δυνατοτήτων μάρκετινγκ, κάτι που 

επιτρέπεται μέσω της πληροφόρησης και των τεχνολογικών εφαρμογών (Payne και 

Pennie 2005).  

Από την επιχειρησιακή οπτική πλευρά, ο Bose (2002) τόνισε ότι «το CRM είναι μια 

ενοποίηση  τεχνολογιών και επιχειρηματικών διαδικασιών που υιοθετούνται για την 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη κατά τη διάρκεια κάθε αλληλεπίδρασης. Αν και 

τα πιθανά οφέλη είναι ελκυστικά, η υλοποίηση του CRM πρέπει να διοικηθεί 

προσεκτικά για την επίτευξη αποτελεσμάτων». Για να ενσωματωθεί με επιτυχία το 

CRM, οι χρήστες του συστήματος θα πρέπει να συμμετέχουν και οι προσδοκίες τους να 

διαχειριστούν (Gefen &Ridings, 2002).  

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες θα πρέπει να αλλάξουν, ως επίσης και η τεχνολογία 

(Swift, 2002; Goodhue, Wixom, & Watson, 2002; Campbell, 2003), με δύο 

αλληλένδετες διαδικασίες, την διαχείριση της γνώσης και την διαχείριση των 

αλληλεπιδράσεων, να θεωρούνται καίριες από τους  Zablah, Bellenger, και Johnston 

(2004). H προηγούμενη  διαδικασία χρησιμοποιεί νοημοσύνη μάρκετινγκ για να χτίσει 

και να διατηρήσει ένα χαρτοφυλάκιο κερδοφόρων σχέσεων με τους πελάτες, το οποίο 

τροφοδοτεί την τελευταία διαδικασία, η οποία αξιοποιεί τη νοημοσύνη για να 

εξασφαλιστεί η ποιότητα των μεμονωμένων επεισοδίων ανταλλαγής. 

 

Επίδραση CRM 

 

Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει την θετική επίδραση των δραστηριοτήτων ενός 

συστήματος CRM σε συνδεδεμένες έννοιες, όπως: 

 Στην επιχειρησιακή ανάπτυξη (Day και Van den Bulte 2002; Zahay και Griffin 

2002),  
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 Στα μερίδια αγοράς (Schoder και Madeja 2004; Jayachandran, Sharma, 

Kaufman, και Raman 2005), 

 Στην κερδοφορία (Cao και Gruca 2005; Kim, Suh, και Hwang 2003),  

 Στην ικανοποίηση των πελατών (Stefanou, Sarmaniotis, και Stafyla 2003; 

Croteau και Li, 2003), και 

 Στην πιστότητα των πελατών (Colgate και Danaher 2000; Gustafsson, Johnson, 

και Roos 2005).  

 

Ο Porter (2001) αναφέρει ότι «η δραστική ανάπτυξη της αγοράςτων CRM συστημάτων 

δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα συστήματα CRM μπορούν 

πράγματι να χρησιμεύσουν ως πηγή πλεονεκτήματος απόδοσης, ειδικά όταν είναι 

έντονος ο  ανταγωνισμός και η μίμηση μεταξύ των εταιρειών. Ο έντονος ανταγωνισμός 

κάνει ακόμα πιο δύσκολη για την επιχείρηση,  την δημιουργία και διατήρηση αξίας από 

την CRM τεχνολογία αυτή καθ’ αυτήν, λόγω της εμπορευματοποίησης και της μίμησης 

των ανταγωνιστών». 

Η αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών (Internet, e-mail, websites, e-commerce, 

απομακρυσμένες συνδέσεις, κλπ) για την αναβάθμιση των διαδικασιών εξυπηρέτησης 

των πελατών  προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως ταχύτερη εξυπηρέτηση και μικρότερο 

χρόνο απόκρισης, ενεργή αμφίδρομη επικοινωνία, και την δυνατότητα για παροχή 

υπηρεσιών ανεξαρτήτου γεωγραφικής και χρονικής απόστασης (Pan & Lee, 2003). 

Οι Greve και Albers, (2006) διαπιστώνουν πως «η συνεπής αξιοποίηση των 

τεχνολογιών που σχετίζονται με το CRM έχει ισχυρό αντίκτυπο στην απόδοση των 

συστημάτων CRΜ». Προτείνουν ότι «όσο πιο ολοκληρωμένη είναι η τεχνολογία του 

CRM και αυξημένη η χρήση της, τόσο αποδοτικότερο είναι το σύστημα CRM σε όλες 

τις φάσεις του κύκλου ζωής των πελατών. Η τεχνολογία του CRM επηρεάζει σημαντικά 

την απόδοση της σχέσης με τον πελάτη» 
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Συστατικά του CRM 

 

Οι Laudon και Laudon (2004) τονίζουν ότι τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούνται 

από οργανωτικά σχήματα, ανθρώπους και τεχνολογία. Αναφέρουν πως για να 

χρησιμοποιηθούν αποδοτικά τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να υπάρχει πολύ 

καλή κατανόηση των οργανωτικών θεμάτων, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και 

των διαθέσιμων τεχνολογιών. 

 

Εικόνα 6:Συστατικά Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

Οι Sin, Tse και Yim (2005) προτείνουν ότι το CRM αποτελείται από τέσσερις βασικές 

συνιστώσες συμπεριφοράς: 

 Εστίαση στους καλούς πελάτες: Περιλαμβάνει μία απόλυτη πελατοκεντρική 

προσέγγιση (Vandermerwe, 2004) και την διαρκή παροχή αναβαθμισμένων 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους επιλεγμένους καλούς πελάτες, μέσω  

προσαρμοσμένων μεθόδων μάρκετινγκ. Στόχος είναι η ανάπτυξη ισχυρών 

σχέσεων μαζί τους 

 CRM Οργάνωση: Οι κύριοι παράγοντες για την επιτυχή οργάνωση της εταιρείας 

με το CRM είναι η κατάλληλη οργανωτική δομή, η δέσμευση των πόρων της 

εταιρείας γι’ αυτόν τον σκοπό και η διαχείριση ανθρώπινων πόρων  

 Διαχείριση Γνώσης: Οι βασικές πτυχές της διαχείρισης γνώσης είναι η εκμάθηση 

και η παραγωγή της γνώσης, η διάδοση και ανταλλαγή της γνώσης, και η 

ανταπόκριση της γνώσης 
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 Τεχνολογικό CRM: Περιλαμβάνει την αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στην δημιουργία σχέσεων, αξιοποιώντας την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών σε εστιασμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

 

Οι τέσσερις συνιστώσες που προτείνουν αντιστοιχούν στις τέσσερις βασικές περιοχές 

(στρατηγική, άνθρωποι, τεχνολογία και διαδικασίες) που μόνο όταν λειτουργούν μαζί 

αρμονικά, επιτυγχάνεται μία ανώτερη απόδοση στις σχέσεις με τους πελάτες (Fox και 

Stead, 2001).   

 

 

Βασικές Λειτουργίες του CRM 

 

Οι εφαρμογές λογισμικού CRM είναι συνήθως σύνθετες και εξειδικευμένες. Η κάθε 

εταιρεία, ανάλογα με την οργανωτική της δομή και τις προτεραιότητές της, δίνει 

έμφαση στις διαδικασίες από όπου πηγάζουν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.  

 

Τα τρία βασικά επιχειρηματικά πεδία που αναπτύσσονται και εξυπηρετούν τα CRM 

συστήματα είναι: 

 οι πωλήσεις,  

 η εξυπηρέτηση πελατών, 

 το μάρκετινγκ 

 

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν όλα τα κανάλια επικοινωνίας της επιχείρησης με τους 

πελάτες (τηλεφωνικά κέντρα, παραδοσιακό ταχυδρομείο, επικοινωνίες με fax & e-mail, 

προσωπικές επαφές, websites, κλπ), και να δημιουργηθεί μία ενιαία και συνεκτική 

εικόνα του πελάτη. Στην πλήρη του αξιοποίηση ένα τέτοιο σύστημα επιτρέπει την 

ανάλυση της συμπεριφοράς, την κατανόηση των πελατών, και τον εντοπισμό των πιο 

προσοδοφόρων πελατών. Οι πληροφορίες αυτές οδηγούν την επιχείρηση σε βέλτιστη 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους πελάτες, σε υψηλή επίπεδο διατήρησης και σε 

βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα. 

 

Μέσα από την αξιοποίηση των συστημάτων CRM οι επιχειρήσεις μπορούν σε 

λειτουργικό επίπεδο να παρακολουθούν καλύτερα τα θέματα που προκύπτουν στην 

συνεργασία με τους πελάτες τους, να βελτιώσουν την απόκριση τους, να διασφαλίσουν 
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το αποτέλεσμα της παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον σε στρατηγικό επίπεδο, τους δίνεται 

η δυνατότητα λόγω της παρακολούθησης ενός πλήθους πληροφοριών με δομημένο 

τρόπο, να σχεδιάσουν πιο στοχευμένες στρατηγικές για την προσέλκυση νέων πελατών 

και την διατήρηση των υπαρχόντων, με στόχο προφανώς την αποκομιδή κερδών.   

 

 

Τύποι του CRM 

 

Μια συνοπτική διάκριση των υποσυστημάτων του CRM συνίσταται σετρεις 

κατηγορίες, όπως επισημαίνει ο Κοσμάτος (2004): 

 Επιχειρησιακό CRM (operational CRM) 

 Συνεργατικό CRM (collaborative CRM) 

 Αναλυτικό CRM (analytical CRM) 

 

Εικόνα 7: Τρεις κατηγορίες υποσυστημάτων CRM (Operational, Collaborative, Analytical) 

 

Αν η ολοκλήρωση αυτή μεταξύ των τριών υποσυστημάτων είναι εφικτή, τότε τα 

συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως τη φιλοσοφία του CRM. 
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Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση της CRM λειτουργικότητας 

 
 

Επιχειρησιακό (Operational) CRM 

Το Επιχειρησιακό κομμάτι ενός CRM συστήματος περιέχει τον σχεδιασμό, τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών CRM δραστηριοτήτων, και 

προσφέρει τα καθημερινά εργαλεία που υποστηρίζουν όλα τα τμήματα (Πωλήσεις, 

Μάρκετινγκ, Εξυπηρέτηση Πελατών)  αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες (Καμπάνιες 

Μάρκετινγκ, Αυτοματοποίηση Πωλήσεων, Διαχείριση Παραπόνων, κλπ ). Είναι το 

τμήμα που ουσιαστικά είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τους πελάτες –μέσω 

αυτού πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές μεταξύ πελάτη και επιχείρησης. 

Παράλληλα λαμβάνει χώρα η μεταφορά και διάχυση όλων των πληροφοριών και στις 

δύο πλευρές. 

Μερικές φορές απαιτείται ενοποίηση δεδομένων με άλλα συστήματα (π.χ. διαφορετικό 

back office ERP, ή εξειδικευμένα τρίτα συστήματα loyalty). Επίσης παρατηρούμε πως 

τις περισσότερες φορές το επιχειρησιακό και το αναλυτικό τμήμα του CRM είναι 

αλληλένδετα σε μία διαρκή ενημέρωση και δημιουργία πληροφοριών από τα διαθέσιμα 

δεδομένα  

 

Αναλυτικό (Analytical) CRM 

Το Αναλυτικό CRM είναι ουσιαστικά η σύνδεση μεταξύ του front office CRM και του 

back office CRM, και εστιάζει στην προετοιμασία, προσομοίωση ανάλυση και 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που αφορούν τους πελάτες 

(Teo,T.S.H., Devadoss, P., Pan, 2006). Οι πληροφορίες για τους πελάτες, τα προϊόντα 

και τις αγορές αποθηκεύονται συστηματικά σε αποθήκες δεδομένων (datawarehouses) 

για να χρησιμοποιηθούν αργότερα αναλυτικά εργαλεία (OLAP Κύβους, DataMining) 

για την ανάλυση των δεδομένων αυτών (π.χ. προσομοίωση, προβλέψεις, 

τμηματοποίηση πελατών, κλπ).   
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Συνεργατικό (Collaborative) CRM 

Το Συνεργατικό CRM αφορά την ενοποίηση και τον έλεγχο όλων των καναλιών 

επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της (Teo, T.S.H., Devadoss, P., 

Pan, 2006). Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η επικοινωνία, αναβαθμίζεται η 

σχέση, και τίθενται οι φάσεις για την ανάπτυξη οργανωσιακής μάθησης στην 

επιχείρηση. 

Το συνεργατικό CRM στηρίζεται στις εξής συνιστώσες: 

 Contact Management, που περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία (βάσεις δεδομένων) 

για την διατήρηση και διαχείριση τα στοιχεία των επαφών της επιχείρησης, π.χ. 

πελάτες, υποψήφιοι πελάτες, κλπ 

 E-CRM και Internet: με την εκρηκτική χρήση του Internet (Εταιρικά 

Sites&Portals, E-Commerce, SocialMedia) είναι διαθέσιμα προς ολοκλήρωση 

πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των πελατών. Επιπλέον, 

με την αξιοποίηση των Mobile τεχνολογιών η ολοκλήρωση πληροφοριών και 

διαδικασιών γίνεται ακόμα πιο πλούσια, πιο γρήγορη και πιοεύχρηστη. 

 Κέντρα Εξυπηρέτησης: Οι σύγχρονες τεχνολογίες αναβαθμίζουν την λειτουργία 

των τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών και ενοποιούν τις επικοινωνίες με χρήση 

τεχνολογιών όπως π.χ. ΙVR, CTI, preventivedialers, automaticscripting, κλπ.  

 

Το συνεργατικό CRM έχει ως στόχο την ολοκλήρωση των δεδομένων και των 

πληροφοριών με τις διεργασίες και τους ανθρώπινους πόρους, ώστε να εξυπηρετήσει 

τις λειτουργίες της επιχείρησης.   
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Στάδια Ανάπτυξης CRM 

 

Τα στάδια ανάπτυξης των συστημάτων CRM καθορίζονται από το επίπεδο της 

τεχνολογίας πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση αλλά 

και τον βαθμό ενοποίησης των συστημάτων αυτών μεταξύ τους (Gummerson, 2002).  

Όσο περισσότερο αξιοποιούνται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τόσο 

πιο αποτελεσματική είναι η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Οι Στεφάνου και 

Σαρμανιώτης (2003), προσδιορίζουν τέσσερα στάδια ανάπτυξης του CRM, μέσα 

στηνεπιχείρηση σε συνάρτηση με τον βαθμό αξιοποίησης των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και του βαθμού ενοποίησης  των πληροφοριακών συστημάτων: 

 

Εικόνα 8: Στάδια Ανάπτυξης CRM 

 

 Το CRM δεν υποστηρίζεται από την πληροφορική, επομένως στις επιχειρήσεις 

που βρίσκονται σε αυτό το στάδιοδιαδικασίες όπως π.χ. παραπόνων πελατών 

και ικανοποίησης πελατών λειτουργούν χειρόγραφα. 

 Υποστήριξη από πληροφορική για την ανάλυση των δεδομένων. Τα δεδομένα 

για τους πελάτες είναι κυρίως χειρόγραφα, όμως αρχειοθετούνται και 

αναλύονται με την βοήθεια βάσεων δεδομένων και στατιστικών πακέτων. Οι 
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επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτό το στάδιο αναμένεται να έχουν παρουσία στο 

διαδίκτυο και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα παράπονα πελατών και 

θέματα σχετικά με την ικανοποίηση του πελάτη.  

 Αυτοματοποιημένο CRM, που εστιάζει στην αλληλεπίδραση με τον πελάτη 

μέσω διαφόρων τεχνολογιών, π.χ. Internet, ενοποίηση υπολογιστών με 

τηλεφωνικά κέντρα (Computer Telephone Integration - CTI). Συνήθως οι 

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο έχουν ενεργή παρουσία στο 

Διαδίκτυο, εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εμπόριο, χρησιμοποιούν συστήματα ERP 

και διαθέτουν λειτουργικά συστήματα CRM που αυτοματοποιούν τις πωλήσεις 

και την βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών. 

 Οι επιχειρήσεις που συναντάμε στο τελευταίο στάδιο αξιοποιούν ένα 

ενοποιημένο CRM, που οδηγεί σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και 

ικανοποίησης των πελατών. Συνήθως χρησιμοποιούν εξειδικευμένα CRM 

συστήματα τα οποία παρέχουν υψηλά ενοποιημένες λειτουργίες back office, 

front office και διαδικτύου. Τα συστήματα αυτά είναι ευέλικτα για να 

προσαρμόζονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών κατά την 

διάρκεια των κύκλων ζωής των προϊόντων και στο να αναλύουν και να 

παρακολουθούν τις προτιμήσεις των πελατών (Analytical CRM) 

 

Βασιζόμενοι στο παραπάνω θεωρητικό μοντέλο των σταδίων ανάπτυξης του CRM, οι 

Στεφάνου και Σαρμανιώτης (2003) διεξήγαγαν έρευνα στις μεγαλύτερες ελληνικές 

επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκε ότι περίπου οι μισές από τις επιχειρήσεις που 

ανταποκρίθηκαν στην έρευνα διέθεταν τεχνολογικά χαρακτηριστικά των δύο πρώτων 

σταδίων ανάπτυξης του CRM. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό (το 1,85%) διέθετε 

ενοποιημένα συστήματα CRM και κατατασσόταν στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξης, 

όπως αυτό προσδιορίζεται από το μοντέλο. 
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Παράγοντες Επιτυχίας και Αποτυχίας CRM Συστημάτων 

 

Η αύξηση των εσόδων, τα υψηλότερα ποσοστά της ικανοποίησης των πελατών, καθώς 

και σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους είναι μερικά από τα οφέλη από την 

υλοποίηση CRΜ συστήματος για μια επιχείρηση.  

Όμως στην πράξη, η επίδραση ενός συστήματος CRM στην επιτυχία μιας επιχείρησης 

αμφισβητείται, καθώς τα αποτελέσματα σημαντικών ερευνών δεν συνάδουν με τις 

προσδοκίες των (Rigbyκα, 2002; Zablah κα, 2004).  

Οι Rigby, κα (2002) αναφέρουν πως «πολλές εταιρείες αποτυγχάνουν να αποκομίσουν 

επιχειρηματική αξία από τις πανάκριβες υλοποιήσεις CRMσυστημάτων, κυρίως λόγω 

της δυσκολίας υλοποίησης οργανωτικών αλλαγών που απαιτούνται». Σε μία σχετική 

έρευνα (The Data Warehousing Institute - TDWI, 2000), σε περισσότερες από 1500 

εταιρείες, βρίσκει ότι «το 41% των εταιρειών που υλοποιούσαν CRM έργα, 

αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες ή ήταν κοντά στην αποτυχία».   

Υπάρχουν έρευνες που ισχυρίζονται «ότι μέχρι και 70%  από όλες τις υλοποιήσεις-

εγκαταστάσεις CRM συστημάτων θεωρούνται αποτυχημένες» (Gartner Group 2003). 

Σε πιο πρόσφατη έρευνα, το 2007 στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα 4/5 των ανώτερων 

στελεχών ανέφεραν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση τους είναι να πείσουν τους 

υπαλλήλους τους να χρησιμοποιούν τα συστήματα που είχαν εγκατασταθεί. Περαιτέρω: 

 το 43% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν λιγότερη από τη μισή 

λειτουργικότητα του συστήματος τους, 

 το 72% δήλωσαν ότι θα αντάλλασαν λειτουργικότητα του συστήματος για 

περισσότερη ευκολία στη χρήση, 

 το 51% ανέφεραν τον συγχρονισμό των δεδομένων ως θέμα μείζονος σημασίας, 

και 

 το 67% είπαν ότι η εξεύρεση χρόνου για την αξιολόγηση του συστήματος ήταν 

ένα σημαντικό πρόβλημα (Sims, 2007).  

 

Μία συχνή έλλειψη στις υλοποιήσεις συστημάτων CRM, είναι η διάκριση μεταξύ του 

CRM λογισμικού (που ενοποιεί όλες τις πληροφορίες για πελάτες, προϊόντα, 

εξυπηρέτηση) και CRM διαδικασιών, (π.χ. τα επιμέρους δια-λειτουργικά βήματα που 

πρέπει ληφθούν για να επιτευχθεί η διατήρηση των πελατών και η αποτελεσματικότητα 

των πρωτοβουλιών μάρκετινγκ) (Day, 2000). Με άλλα λόγια τα CRM συστήματα δεν 

αφορούν την τεχνική υλοποίηση κάποιου λογισμικού, αλλά την εγκατάσταση και 
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παραμετροποίηση ενός λογισμικού για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες CRM 

διαδικασίες, οι οποίες αναμένεται να εμπλουτίσουν της αξία της σχέσης με τον πελάτη.  

 

Οι αποτυχίες που αναφέρονται ανωτέρω προκύπτουν κυρίως από μία κακή εφαρμογή 

των αρχών του CRM. Οι Rigby, Reichheld, και Schefter (2002) προσδιόρισαν τέσσερεις 

λόγους που από μόνοι τους ή/και συνδυαστικά οδηγούν σε αποτυχημένα CRM 

συστήματα: 

 Υλοποίηση CRM χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική για τον πελάτη ,  

 Παραδοχή πως το CRM πρέπει να ταιριάξει στις υπάρχουσες διαδικασίες της 

επιχείρησης, και όχι να τις αναβαθμίσει,  

 Παραδοχή πως οι τεχνολογίες του CRM είναι που έχουν σημασία και όχι η 

στρατηγική CRM, και 

 Χρησιμοποίηση του CRM για να «αρπάξουμε» πελάτες, και όχι να 

δημιουργήσουμε κοινό όφελος με τους πελάτες.  

 

Οι Reimer κα (2011) αναφέρουν πως πολλά από τα συστήματα CRM δεν λειτουργούν 

όπως οι εταιρείες αναμένουν. Μία βασική αδυναμία μπορεί να οφείλεται σε 

ακατάλληλη εισαγωγή δεδομένων. Η μελέτη τους αντλεί δύο κεντρικά συμπεράσματα: 

 η συλλογή και ανάλυση δεδομένων θα πρέπει να διενεργείται συγκεκριμένα και 

σε συσχέτιση με  τους στόχους της κάθε επιχείρησης και τα πεδία εφαρμογής 

(τον σκοπό της ανάλυσης). Η προσοχή των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι στη 

συλλογή ποιοτικών στοιχείων αντί να εστιάζουν σε μεγάλες ποσότητες 

δεδομένων.  

 προκύπτει σαφώς ότι η συγκέντρωση δεδομένων για τις αγορές, την δράση και 

την αντίδραση είναι πιο συμφέρουσα για τη διαχείριση των πελατών λόγω της 

υψηλότερης σημασία τους, αν και για τη συλλογή και την τεκμηρίωση τους 

απαιτείται περισσότερος χρόνο και προσπάθεια. 

 

 

Οι έμπειροι επιχειρησιακοί σύμβουλοι  τονίζουν ότι τα συστήματα CRM θα πρέπει να 

εφαρμόζονται μόνο στα πλαίσια προσεκτικού στρατηγικού και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού (Arussy, 2005). Οι υλοποιήσεις σχεδόν πάντα υπολείπονται των στόχων 

τους, όταν αγνοούνται μία ή περισσότερες πτυχές αυτής της οδηγίας. 
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 Ο κακός προγραμματισμός: Οι υλοποιήσεις συχνά αποτυγχάνουν όταν η 

προσέγγιση είναι περιορισμένη στην επιλογή και την εγκατάσταση λογισμικού, 

χωρίς να συνοδεύεται από την συγκεκριμένο σκεπτικό, πλαίσιο λειτουργίας, και 

αντίστοιχη υποστήριξη για το εργατικό δυναμικό (Rigby κα, 2002). Σε πολλές 

περιπτώσεις, επιχειρήσεις αυτοματοποιούν λανθασμένεςδιαδικασίες 

εξυπηρέτησης πελατών,  αντί να τις επανασχεδιάσουν σύμφωνα με τις βέλτιστες 

πρακτικές. 

 Ελλιπής ολοκλήρωση: Για πολλές επιχειρήσεις, οι υλοποιήσεις CRM 

συστημάτων είναι αποσπασματικές πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν μια 

εμφανή ανάγκη: τη βελτίωση μίας συγκεκριμένης διαδικασίας εξυπηρέτησης 

πελατών, ή την αυτοματοποίηση ενός επιμέρους καναλιού πώλησης ή 

υποστήριξης πελατών. Τέτοιες αποσπασματικές λύσεις  προσφέρουν ελάχιστα σ 

την ενοποίηση ή/και την ευθυγράμμιση των συστημάτων CRM με τη συνολική 

στρατηγική της εταιρείας. Προσφέρουν ελλιπή εικόνα πελάτη και οδηγούν σε 

μη ικανοποιητική εμπειρία πελατών. 

 Υπέρβαση επιμέρους λογικών και στεγανών. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τις 

επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν την τεράστια αξία της ενοποίησης των 

διαδικασιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι πελάτες. Οι  εσωτερικά 

εστιασμένες, τμηματοκεντρικές απόψεις απορρίπτονται υπέρ του 

επαναπροσανατολισμού των διαδικασιών με στόχο την ανταλλαγής 

πληροφοριών σε όλα τα τμήματα:  μάρκετινγκ, πωλήσεις και εξυπηρέτηση. Για 

παράδειγμα, το μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει άμεσα 

πληροφορίες πελατών από τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση για τον καλύτερο 

προσδιορισμό εκστρατειών και προσφορών, και τα στελέχη υποστήριξης 

απαιτούν ταχεία και πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία πωλήσεων για τον πελάτη και 

την ιστορία της εξυπηρέτησης του. (SAP, 2003) 

 

Η εγκατάσταση ενός CRM Συστήματος μπορεί να γίνει πολύ ακριβή λόγω του χρόνου 

που απαιτείται για την ανάπτυξη και υλοποίηση του. Έρευνες δείχνουν ότι 

χρονοδιαγράμματα υλοποίησης μεγαλύτερα από 90 ημέρες διατρέχουν αυξημένο 

κίνδυνο μη επίτευξης θετικού αποτελέσματος από την υλοποίηση του CRM (Goldberg, 

2001).  

 

Οι έρευνες για το CRM τονίζουν την σημασία της διαχείρισης γνώσης, της αλλαγής 

κουλτούρας για την ανάπτυξη πελατοκεντρικού οργανισμού, και της τεχνολογικής 
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ετοιμότητας. Ουσιαστικά, το CRM ενδιαφέρεται για τις συναλλαγές με τους πελάτες, 

και για την μάθηση των αναγκών και των προτιμήσεων των πελατών. Έτσι μπορούμε 

να προσφέρουμε καταλληλότερα προϊόντα και υπηρεσίες στον πελάτη στο μέλλον.  

 

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πρωτοβουλίες για υλοποίηση CRM, δηλαδή η 

δημιουργία μιας σημαντικής αλλαγής κουλτούρας, είναι πολύ πιο σημαντική από την 

(ασήμαντη) αλλαγή διαδικασιών που έλαβαν χώρα κατά την εισαγωγή των ERP 

συστημάτων. 

 

Η αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να αποκομίσουν οικονομικές απολαβές από 

επενδύσεις σε συστήματα CRM είναι το σύμπτωμα ενός υποκείμενου προβλήματος. 

Αυτό της δημιουργίας μια συντονισμένης στρατηγικής που ενσωματώνει τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες και δημιουργεί μια βελτιωμένη εμπειρία στον πελάτη 

(δημιουργία αξίας για τους πελάτες), ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και μείωση του 

κόστους (δημιουργία αξίας για την επιχείρηση). 

 

Η αξία που προσφέρει μία επιχείρηση στους πελάτες της προέρχεται όχι μόνο από την 

ποιότητα των παροχώντης,αλλά και απόχαρακτηριστικάτων σχέσεων της και τα 

χαρακτηριστικά των προμηθευτών της (Crosby, Gronroos, και Johnson, 2002; Menon, 

Homburg, και Beutin, 2005; Storbacka, Strandvik, και Gronroos, 1994). Για αυτό το 

λόγο, οι κατάλληλες οργανωτικές δομές και διαδικασίες για κάθε εταιρεία είναι πιθανό 

να εξαρτώνται από το συγκεκριμένο επιχειρηματικό της περιβάλλον. 
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Διαδικασία Υλοποίησης CRM 

 

Η Διαχείριση ενός έργου πληροφορικής στοχεύει στην επιτυχία ενός προκαθορισμένου 

αποτελέσματος, σύμφωνα με συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένα κόστη και 

φυσικά την απαραίτητη ποιότητα υλοποίησης. Οι διαδικασίες διαχείρισης έργου, πρέπει 

να σχεδιαστούν με στόχο: 

 Να φροντίσουν για διαχείριση εκρεμμοτήτων, διαχείριση των στόχων του 

έργου, διαχείριση ποιότητας, διαχείριση κινδύνου, συντονισμό της γνώσης, και 

αναφορές για την κατάσταση του έργου. 

 Να αναπτυχθεί και ένα αντίστοιχο τεχνολογικό πλάνο και να γίνουν οι 

προμήθειες του αντίστοιχου εξοπλισμού, λογισμικού και εξοπλισμού γραφείων 

(π.χ. τηλεφωνικά κέντρα)   

Πολλά μοντέλα και μεθοδολογίες υλοποίησης έχουν αναπτυχθεί για τα έργα 

πληροφορικής. Η βασική επιλογή στην διαδικασία υλοποίησης ενός CRM είναι τι 

τύπου μεθοδολογία υλοποίησης θα ακολουθήσει κάποιος: 

 Σταδιακή Υλοποίηση: αφορά την τμηματική υλοποίηση επιμέρους 

συσχετισμένων διαδικασιών, έχοντας όμως υπόψη ένα συνολικό σχεδιασμό και 

πλάνο δράσης 

 Bing Bang Προσέγγιση: συνολική υλοποίηση όλων ή των περισσοτέρων 

διαδικασιών σε ένα ενιαίο σύστημα και ταυτόχρονη λειτουργία τους.  

 

CRM & BPR 

 

Ένας ορισμός του «επιχειρησιακού επανασχεδιασμού (διαδικασιών)»  (BPR - Business 

Process Reengineering) είναι «η θεμελιώδης αναθεώρηση και ριζική επανασχεδίαση 

επιχειρηματικών διαδικασιών για την επίτευξη σημαντικής βελτίωσης σε κρίσιμα, 

σύγχρονα μέτρα της απόδοσης, όπως το κόστος, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση, και η 

ταχύτητα» (Hammer κα, 1993).  

Σκοπός του "επιχειρησιακού επανασχεδιασμού" είναι η σχεδίαση απλών και οριζόντιων 

διαδικασιών, ώστε να εξασφαλίζεται πρώτιστα η εξυπηρέτηση των πελατών. Η 

κεντρική ιδέα του είναι η ριζική αλλαγή των διαδικασιών και όχι η απλή βελτίωση 

αυτών. 
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Οριζόντια διαδικασία είναι μια συνέχεια ενεργειών ή δραστηριοτήτων που καταλήγουν 

στην ικανοποίηση ενός εσωτερικού ή εξωτερικού πελάτη. Δηλαδή, οι διαδικασίες 

επανεξετάζονται από την αρχή με βάση τα ερωτήματα: 

 Πρέπει να γίνεται η συγκεκριμένη ενέργεια ή πρέπει να καταργηθεί; 

 Με ποιό τρόπο θα επιτευχθεί η απλούστευση, η ταχύτητα, το χαμηλό κόστος και 

η υψηλότερη δυνατή ποιότητα κάθε ενέργειας και του συνόλου τους, οι οποίες 

αποτελούν μια διαδικασία; 

 

Ο Spencer (1992) αναφέρει ότι «το BPR προωθείται ως μία ισχυρή, πελατοκεντρική 

προσέγγιση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας μέσω των 

διαδικασιών». Θεωρεί ότι το BPR επιδιώκει να συμπιέσει οριζόντια και κάθετα, και να 

αμφισβητήσει υπάρχοντα πρότυπα εργασίας, πρακτικές και δομές, και κυρίως την 

εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Θεωρεί την πληροφορική σαν βασικό 

παράγοντα, που επιτρέπει την κατάργηση των παρωχημένων οργανωτικά στεγανών και 

υποδομών.  

Οι Earl κα, (1995) αναφέρουν ότι, «το BPR είχε ως αποτέλεσμα την επανασχεδίαση 

των υπαρχόντων επιχειρηματικών διαδικασιών και την εφαρμογή νέων.  

Οι "Whitman & Gibson (1997) σημειώνουν ότι η ανάγκη για ριζικό ανασχεδιασμό 

αυξάνεται με το ρυθμό μεταβολής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

Το BPR είναι «μια πελατοκεντρική, από πάνω προς τα κάτω, προσπάθεια της διοίκησης 

για τη δημιουργία καινοτομιών στην διεκπεραίωση των διαλειτουργικών διαδικασιών» 

(Davis, 1993). 

To CRM ενσωματώνει ένα σύνολο σχετικών λειτουργιών και επιχειρηματικών 

διαδικασιών για τη βελτίωση της επίδοσης του οργανισμού στο σύνολό του (Laudon & 

Laudon, 2004; Chang, 2006). Τα συστήματα CRM απαιτούν αλλαγές στις πωλήσεις, το 

μάρκετινγκ, και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών για την ενθάρρυνση της 

ανταλλαγής πληροφοριών για τους πελάτες. Επίσης, απαιτείται υποστήριξη από την 

ανώτατη διοίκηση, και μία ξεκάθαρη εικόνα των προσδοκώμενων οφελών από την 

συγχώνευση όλων των πληροφοριών των πελατών.  

Συνεπώς, ένα έργο υλοποίησης CRM έχει αρκετά ευρύ πεδίο εφαρμογής και μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα BPR. Τα συστήματα CRM είναι μια σχετικά πρόσφατη 

καινοτομία και οι προδιαγραφές τους, συχνά δεν έχουν ενσωματωθεί στην υπάρχουσα 

οργανωτική δομή, η οποία μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή από μια άσκηση BPR. 
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CRM & Οργανωσιακή Μάθηση 

 

Ο οργανισμός που μαθαίνει (learning organisation) αποτελεί σύγχρονη φιλοσοφία και 

πρακτική οργάνωσης και διοίκησης. Ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της 

Μασαχουσσέττης (ΜΙΤ) με κύριο συντελεστή τον P. Senge και πολύ σύντομα, μετά το 

1990, διαδόθηκε σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. 

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, μάθηση δεν είναι απλά η απόκτηση γνώσης και 

εμπειριών. Μάθηση είναι η σταθερή αλλαγή της σκέψης, της αντίληψης και της 

συμπεριφοράς που προκύπτει ως έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα από τη γνώση και την 

εμπειρία. Έτσι η μάθηση επιτυγχάνεται μόνον, όταν μια νέα γνώση μεταφράζεται σε 

διαφορετική συμπεριφορά, η οποία επαναλαμβάνεται. 

Με βάση τον προηγούμενο ορισμό, οργανωσιακή μάθηση είναι η συνεχής αλλαγή 

(βελτίωση) της λειτουργίας ή της δράσης μιας επιχείρησης ή οργανισμού μέσω των 

κοινών γνώσεων, νοημάτων και κατανοήσεων. Η οργανωσιακή μάθηση, συνεπώς, 

στηρίζεται στη δημιουργία νέων κοινών γνωστικών μοντέλων (γνώσεων) τα οποία 

βελτιώνουν τη δράση, τη συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα των ατόμων, των 

ομάδων και του οργανισμού στο σύνολο του. 

Σύμφωνα με τους προηγούμενους ορισμούς, "Μαθησιακός Οργανισμός" (Learning 

Organisation) είναι η επιχείρηση (ή οργανισμός) που με το συνεχή μετασχηματισμό των 

εμπειριών σε γνώση και το συνεχή πειραματισμό μαθαίνει διαρκώς και δημιουργεί νέα 

γνώση, αναπτύσσει κοινά γνωστικά μοντέλα μεταξύ των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να 

κάνει συνεχείς βελτιωτικές αλλαγές, που προωθούν την αποτελεσματικότητα και 

διαμορφώνουν το περιβάλλον της. 

Οι Levitt & March (1988) ορίζουν την οργανωσιακή μάθηση ως «κωδικοποιημένα 

συμπεράσματα από την ιστορία σε ρουτίνες που καθοδηγούν την συμπεριφορά». Ο 

Kim (1993) αναφέρει ότι «η οργανωσιακή μάθηση ορίζεται ως η αύξηση της 

ικανότητας ενός οργανισμού να αναλάβει αποτελεσματικές δράσεις». Οι Laudon και 

Laudon (2004) ορίζουν την οργανωσιακή μάθηση ως τη «δημιουργία νέων 

τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας και τις επιχειρησιακών διαδικασιών που 

αντικατοπτρίζουν την εμπειρία του οργανισμού». 
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Ο Dixon (1994) περιγράφει τον Κύκλο Οργανωσιακής Μάθησης ως μια δυναμική 

διαδικασία που περιλαμβάνει τη συνεχή ανοικοδόμηση της μάθησης και τη μετατροπή 

του οργανισμού. Η διαδικασία περιλαμβάνει  την συλλογή εξωτερικών δεδομένων (π.χ. 

πελάτες, προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και οικονομικές συνθήκες) και την εσωτερική 

ανάπτυξη νέων διαδικασιών και ιδεών για τα προϊόντα. Η απόκτηση εξωτερικών 

δεδομένων απαιτεί την υπέρβαση των ορίων της επιχείρησης και διευκολύνεται με τα 

webbasedσυστήματα.  Αντίθετα, η εσωτερική πληροφόρηση δημιουργείται από την 

λειτουργία της επιχείρησης, χρησιμοποιείται για την ανάλυση επιτυχιών και αποτυχιών, 

και για τον πειραματισμό με στόχο την δημιουργία νέων πληροφοριών και την 

δημιουργία ελέγχων στις δραστηριότητες, έτσι ώστε να διορθώνονται από μόνες τους.  

 

Αφού συγκεντρωθούν, οι πληροφορίες πρέπει να ερμηνεύονται και να διανέμονται. 

Η συλλογική ερμηνεία προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και τη συναίνεση, οι οποίες 

με τη σειρά τους μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την ανάληψη δράσης. 

 

Οι Laudon και Laudon (2004) τονίζουν πως οι περισσότερες επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν ένα σύστημα CRM χρειάζεται να μετατοπίσουν την εστίαση τους από την 

προϊόντο-κεντρική προσέγγιση, στην πελατοκεντρική, που απαιτεί σημαντικές αλλαγές 

στην οργανωσιακή κουλτούρα και στις επιχειρηματικές διαδικασίες, και σημαντικά πιο 

στενή συνεργασία των πληροφοριακών συστημάτων με τους ανθρώπους των πωλήσεων 

και του μάρκετινγκ. Η οργανωσιακή μάθηση για την υποστήριξη αυτής της αλλαγής 

απαιτεί την απόκτηση της πολύπλοκης γνώσης των νέων επιχειρηματικών κανόνων και 

διαδικασιών και την αναίρεση των προηγουμένων. 

 

Πιο πρακτικά, "η επιχείρηση ή ο οργανισμός που μαθαίνει", χαρακτηρίζεται από:  

 Κουλτούρα (νοοτροπία) και κλίμα συνεχούς μάθησης, 

 ανταλλαγή της γνώσης μεταξύ όλων των ανθρώπων,  

 συνεχείς βελτιωτικές αλλαγές, καινοτομίες,  

 δημιουργία γνώσης και διάχυση αυτής,  

 συστημική σκέψη, έμφαση στο μέρος και το όλο,  

 συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή στο περιβάλλον και  

 συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων. 

 

Οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται σε έναν κόσμο συνεχούς αποδιοργανωτικής αλλαγής 

(Christensen & Overdorf, 2000) να παράγουν μεγαλύτερη αξία μέσα από μοναδικούς 
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συνδυασμούς καινοτομίας, ποιότητας, αποδοτικότητας, και παραμετροποίησης. 

Λειτουργικά μοντέλα λειτουργίας και πρότυπα σκέψης πρέπει να αντικατασταθούν με 

φρέσκα, καινούρια. Για να γίνει αυτό, οι ηγέτες των επιχειρήσεων πρέπει να 

ενθαρρύνουν την εμφάνιση νέων τρόπων σκέψης και δράσης ανάμεσα σε άτομα, 

ομάδες και κοινότητες (Bontis, Crossan, & Hulland, 2002; Nonaka, 1994). Οι 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να ξεχωρίσουν πρέπει να χτίσουν ένα ποιοτικό σύστημα 

διαχείρισης της γνώσης, που να συγκεντρώνει όλη την αποκτηθείσα εμπειρία. Το 

σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιοδικό έλεγχο διαδικασιών και για 

την εκπαίδευση των εργαζομένων.  

 

CRM και η Ποιότητα των Σχέσεων (Relationship Quality) 

 

Ο Smith (1998) θεωρεί πως η ποιότητα των σχέσεων είναι το αποτέλεσμα της 

συνολικής αποτίμησης της στιβαρότητας της σχέσης και του βαθμού που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες και των δύο πλευρών, βάση ενός 

ιστορικού πετυχημένων ή/και μη συναλλαγών.    

Οι Crosby κα. (1990) πιστεύει πως η έννοια της ποιότητας σχέσεων αποτελείται από 

(τουλάχιστον) δύο διαστάσεις: Εμπιστοσύνη και Ικανοποίηση. Η Εμπιστοσύνη είναι 

ιδαίτερα σημαντική σε περιβάλλοντα σχέσεων όπου τα πρόσωπα αναζητούν 

προβλέψιμη και τυποποιημένη συμπεριφορά από τον συνεργάτη τους στην σχέση, έτσι 

ώστε ένας σχετικός υψηλός βαθμός βεβαιότητας να αναμένεται σαν ανταμοιβή.    

Η ικανοποίηση είναι μία συναισθηματική κατάσταση που λαμβάνει χώρα σαν 

αντίδραση σε μία θετική αξιολόγηση των εμπειριών αλληλεπίδρασης.  

Οι Morgan & Hunt (1994) περιγράφουν την ποιότητα των σχέσεων χρησιμοποιώντας 

ως συστατικά τις έννοιες της Δέσμευσης και της Εμπιστοσύνης. Τα στελέχη του 

μάρκετινγκ καλούνται να μεγιστοποιήσουν τις έννοιες, αυτές αντιστεκόμενοι σε 

ελκυστικές βραχυπρόθεσμες εναλλακτικές υπέρ του αναμενόμενου μακρυπρόθεσμου 

οφέλους από την συνεργασία με τους υπάρχοντες εταίρους, και θεωρώντας συνετές 

πιθανές υψηλού ρίσκου ενέργειες λόγω της πεποίθησης ότι οι εταίροι δεν λειτουργούν 

καιροσκοπικά.    

Οι Lee & Kim (1999) εξετάζουν πέντε συνιστώσες της ποιότητας σχέσεων: 

εμπιστοσύνη, κατανόηση του επιχειρείν, επιμερισμό οφέλους και ρίσκου, διένεξη, και 

δέσμευση. Οι Robertsetal. (2003) χρησιμοποίησαν τέσσερις μεταβλητές για την 
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μέτρηση της ποιότητας σχέσεων (εμπιστοσύνη, δέσμευση, ικανοποίηση και 

συναισθηματικές διενέξεις). 

 

Γενικεύοντας τις ανωτέρω απόψεις, η ποιότητα των πελατειακών σχέσεων 

περιγράφεται από την πλευρά της προσδοκίας οφέλους του πελάτη από την σχέση, με 

βάση την προηγούμενη εμπειρία του. Εάν λοιπόν η ποιότητα της σχέσης, θεωρητικά 

αποτελείται από την ικανοποίηση του πελάτη, την εμπιστοσύνη, και την δέσμευση, 

επομένως ένα πληροφοριακό σύστημα CRM πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον πελάτη, για να μεγιστοποιήσει 

αυτές τις αντιλήψεις του. 
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Μεθοδολογία 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει θέματα βελτίωσης της 

ποιότητας υπηρεσιών μέσω της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων CRM με 

χρήση βέλτιστων πρακτικών. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι από το γενικό στο 

πιο ειδικό, ή/και από το θεωρητικό στο πρακτικό, με κατάληξη την συγκεκριμένη 

μελέτη περίπτωσης παραμετροποίησης και αξιοποίησης ενός πληροφοριακού 

συστήματος CRM.  

Επιμέρους στόχοι όσον αφορά το θεωρητικό επίπεδο είναι να καταγραφούν αναλυτικά 

η έννοια της ποιότητας υπηρεσιών, οι προτεινόμενες συνιστώσες της ποιότητας και η 

συσχέτιση της ποιότητας από τα συναφείς και ενδιαφέρουσες στον χώρο των 

επιχειρήσεων έννοιες της ικανοποίησης πελάτη, πιστότητας πελάτη, οικονομικού 

αποτελέσματος και ποιότητας σχέσεων.    

Στην συνέχεια, σε πρακτικό επίπεδο με την μελέτη μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, ο 

κυρίως στόχος είναι η παραμετροποίηση ενός CRM πληροφοριακού συστήματος 

μεριμνώντας για την ικανοποίηση των προδιαγραφών που προκύπτουν από τις ανωτέρω 

θεωρητικές έννοιες.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα διπλωματική εργασία 

συνοψίζεται ως εξής: 

 Επιλογή του θέματος: Το συγκεκριμένο θέμα άπτεται των δύο βασικών 

ενδιαφερόντων του συγγραφέα της παρούσας εργασίας: των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών από λειτουργικής και τεχνικής πλευράς (ο 

συγγραφέας διαθέτει υπερδεκαετή εμπειρία σαν στέλεχος επιχειρήσεων του 

κλάδου), και των θεμάτων οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών που σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο έχουν επηρεάσει τον συγγραφέα, (τόσο στα πλαίσια του 

παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος, όσο και στις προηγούμενες 

μεταπτυχιακές του σπουδές, MSc in Management Science & Operational 

Research, Warwick Business School). 

 Χρηστικότητα των αποτελεσμάτων της διπλωματικής: Τα αποτελέσματα της 

παρούσας εργασίας διευκρινίζουν τον τρόπο υλοποίησης και παραμετροποίησης 

ενός συστήματος CRM, που στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και στην οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση μίας επιχείρησης 

μέσω της κατάλληλης χρήσης του συστήματος. Κρίνεται ότι θα βοηθήσει πολύ, 
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αφενός ως παράδειγμα υλοποίησης, αφετέρου επειδή επιδεικνύει την θεωρητική 

βάση που συχνά αγνοείται από τα στελέχη των εταιρειών πληροφορικής που 

υλοποιούν τα συστήματα αυτά έχοντας μονοσήμαντη γνώση μεθοδολογιών και 

τεχνικών μηχανογράφησης και μικρή έως μηδαμινή γνώση των θεμάτων 

διοίκησης υπηρεσιών. 

 Σχεδιασμός: Η συγγραφή της παρούσας εργασίας κινήθηκε από το γενικό 

(βιβλιογραφική ανασκόπηση) προς το ειδικό (υλοποίηση ΠΣ CRM), με 

κατάληξη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, και την κριτική θεώρηση των 

αποτελεσμάτων χρήσης του συστήματος με στόχο την ανατροφοδότηση και την 

πρόταση περαιτέρω βελτιώσεων.  

 Ορισμός & προσδιορισμός του ζητήματος της εργασίας: Το ζήτημα της εργασίας 

ορίστηκε με βάση την πολυετή παρατήρηση της μονοσήμαντης τεχνικής & 

μηχανογραφικής προσέγγισης στην υλοποίηση CRM συστημάτων, την 

συνεργασία με τον κ. επιβλέποντα καθηγητή (ειδικό σε θέματα Ποιότητας), και 

με την συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρεία λύσεων πληροφορικής 

(ηγέτιδα στον χώρο της στην Ελλάδα).  

 Σημασία του θέματος: Το θέμα της εργασίας επιδιώκει και οδηγεί σε καταγραφή 

βέλτιστης πρακτικής για την αποτελεσματική παραμετροποίηση συστήματος 

CRM που να ικανοποιεί την προσέγγιση της ποιότητας υπηρεσιών 

 Ενέργειες: Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν την 

κατάστρωση του σχεδίου της διπλωματικής εργασίας, τον καθορισμό του 

θέματος, του τύπου της εργασίας (βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη 

περίπτωσης), της μεθοδολογίας, του χρονοδιαγράμματος και την υλοποίησης. Η 

ροή των εργασιών δεν ήταν αυστηρή, καθώς υπήρξαν περιπτώσεις που βάσει 

νέων παρατηρήσεων/εννοιών/δυσκολιών παρατηρήθηκαν αλλαγές στην ροή 

εργασιών, τύπου επαναλαμβανόμενων κύκλων (π.χ. από την παρατήρηση 

συγκεκριμένων θεμάτων στην διαδικασία παραμετροποίησης στην συμπλήρωση 

της βιβλιογραφίας)  

 Αιτιολόγηση της μεθοδολογίας: Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιλέχθηκε 

καταρχήν για να τεθεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο στις έννοιες της 

ποιότητας υπηρεσιών και του CRM και να υποδειχθεί με ποιόν τρόπο η 

πρακτική εφαρμογή υποδεικνύει, επιβεβαιώνει και εμπεδώνει την θεωρία. Η 

χρησιμοποίηση ενός ειδικού παραδείγματος διαφωτίζει την θεωρητική 

προσέγγιση, υποδεικνύει πραγματικά και ουσιαστικά θέματα που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην λειτουργία τους και διατυπώνει προτάσεις 
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υλοποίησης (θεωρητικά και πρακτικά συνεπείς) για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.  

 

Η προσφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας, έγκειται: 

 Στην θεωρητική μελέτη της ποιότητας υπηρεσιών και του CRM 

 Στην πρακτική μελέτη και ανάλυση της παραμετροποίησης ενός 

CRMσυστήματος, που οδηγεί και σε τυποποιημένη πρόταση οργάνωσης 

 Στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από την μελέτη περίπτωσης, που 

μπορούν να αποτελέσουν οδηγίες για επόμενες υλοποιήσεις 

 

Η αποκτηθείσα εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον με διάφορους τρόπους: 

 Στον εμπλουτισμό των γνώσεων στελεχών εταιρειών πληροφορικής με ένα 

συνεκτικό περίγραμμα θεωρητικών εννοιών που αναβαθμίζουν τον τρόπο 

λειτουργίας τους (από τεχνικό σε συμβουλευτικό) 

 Με την εφαρμογή των συμπερασμάτων και των προτάσεων από τον γράφοντα 

και τους συνεργάτες του στην εργασία τους 

 Στην διάχυση γνώσης και στην βελτίωση της διαδικασίας υλοποίησης των CRM 

συστημάτων 

 

Συνοπτικά λοιπόν η εργασία περιλαμβάνει: 

 Βιβλιογραφική επισκόπηση για την έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών, των 

χαρακτηριστικών της και των συνιστωσών της (προηγούμενο κεφάλαιο).  

 Βιβλιογραφική επισκόπηση για τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 

Πελατειακών Σχέσεων (CRM) και των χαρακτηριστικών τους (προηγούμενο 

κεφάλαιο) 

 Περιγραφή των διαδικασιών υλοποίησης CRM Συστημάτων και των 

παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία ή την αποτυχία ενός έργου 

 Σύντομη περιγραφή της εταιρείας η οποία χρησιμοποιήθηκε ως μελέτη 

περίπτωσης  
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 Προσδιορισμός της κατάλληλης παραμετροποίησης για την εύρυθμη λειτουργία 

των τμημάτων πωλήσεων και υποστήριξης πελατών. Αντίστοιχη περιγραφή 

βασικών διαδικασιών λειτουργίας  

 Προσδιορισμός αντίστοιχων εποπτικών εργαλείων για την απεικόνιση της 

απαραίτητης πληροφορίας για τα διάφορα επίπεδα διοίκησης της εταιρείας 

 Τέλος, παρατίθενται μία σειρά από συμπεράσματα τόσο επί της διαδικασίας 

υλοποίησης του συστήματος CRM, όσο και επί των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από την λειτουργία του σε έναν απαιτητικό οργανισμό με πάνω από 

100 χειριστές. 
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Μελέτη Περίπτωσης 

 

Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθεί μία Μελέτη Περίπτωσης σε εταιρεία ανάπτυξης 

λογισμικού και παροχής υπηρεσιών στην Entersoft Α.Ε.. Θα ξεκινήσουμε με μία 

σύντομη περιγραφή της εταιρείας, και των χαρακτηριστικών της αγοράς στην οποία  

δραστηριοποιείται.  

Θα εξετάσουμε τους στρατηγικούς λόγους και τις προτεραιότητες που οδήγησαν στην 

ανάληψη πρωτοβουλίας για την υλοποίηση του CRMσυστήματος.  

Στην συνέχεια θα συζητήσουμε την διαδικασία υλοποίησης: 

 Επιλογή μεθοδολογίας 

 Παραμετροποίηση του συστήματος CRM  

 Ο τρόπος ευθυγράμμισης του συστήματος με την στρατηγική στόχευση  

 Ο σχεδιασμός εποπτικών διαδικασιών και reporting 

 

Πληροφορίες για την Εταιρεία  

 

Η Entersoft είναι εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και 

την παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Ιδρύθηκε από επιχειρηματίες και έμπειρα 

στελέχη που διαθέτουν εμπειρία 20 χρόνων στον τομέα επιχειρηματικού λογισμικού και 

υπηρεσιών. 

Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή τεχνολογικά προηγμένων και αξιόπιστων 

Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνδυασμό με ποιοτικές υπηρεσίες, ώστε να 

εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία και η μέγιστη απόδοση των λύσεων που 

χρησιμοποιούν οι πελάτες. 

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εταιρείας είναι: 

 Η ισχυρή μετοχική και κεφαλαιουχική βάση 

 Το έμπειρο διοικητικό σχήμα 

 Η καλή γνώση και κατανόηση των προκλήσεων του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και των αναγκών της αγοράς 

 Η τεχνολογική πρωτοπορία 

 Η παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών 
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 Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών (Microsoft
®
.NET.) 

 

Το βασικό προϊόν της εταιρείας, το Entersoft Business Suite
®
 είναι ένα πλήρες και 

τεχνολογικά προηγμένο λογισμικό που ενοποιεί τις λειτουργίες όλων των τμημάτων, 

παρέχοντας ενιαία ERP και CRM λειτουργικότητα και τη δύναμη της πολυδιάστατης 

πληροφόρησης ενός Business Intelligence συστήματος και εκμεταλλεύεται, αναλύει και 

συνδυάζει πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση συνολικά.  

 

Οι κλάδοι στους οποίους απευθύνεται η εταιρεία είναι:  

 Βιομηχανία - Μεταποίηση,  

 Χονδρικό εμπόριο και Διανομές, 

 Δίκτυα Λιανικής και Franchise,  

 Ένδυση-Υπόδηση,  

 Τρόφιμα – Ποτά - Εστίαση,  

 Τεχνικές εταιρείες,  

 Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών,  

 Τηλεπικοινωνίες,  

 Χρηματοπιστωτικές εταιρείες κ.λπ.  

 

Το μοντέλο διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας είναι διπλό: 

 Direct απευθύνεται σε μεγάλους και πιο απαιτητικούς πελάτες 

 Indirect, μέσω ενός δίκτυο συνεργατών που προωθεί, υλοποιεί και υποστηρίζει 

τα προϊόντα της σε τελικούς πελάτες.  

 

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες της Entersoft από τα στελέχη 

της εταιρείας ή/και από τους συνεργάτες της περιλαμβάνουν: 

 Υπηρεσίες υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων (εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση)  

 Ανάπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων  

 Εκπαίδευση στα προϊόντα της Entersoft. 

 Απομακρυσμένη και επιτόπια υποστήριξη λειτουργίας 

 Ανάπτυξη Νέων εκδόσεων  
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Παράλληλα με τη συνεχή μεταβολή της τεχνολογίας μεταβάλλονται ή και 

δημιουργούνται νέεςανάγκες των πελατών της επιχείρησης. Η αύξηση του 

πελατολογίου μιας επιχείρησης οδηγεί σε μεγαλύτερες απαιτήσεις. Η έλλειψη συνεχούς 

και ουσιαστικής επαφής με τους πελάτες μπορεί να οδηγήσει σε κακή εξυπηρέτησή 

τους και να προκαλέσει προβλήματα στην εξέλιξη των μεγεθών και της δραστηριότητας 

της Εταιρίας. 

 

Η οργανωτική δομή της εταιρείας απεικονίζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα: 

 

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται σύντομη περιγραφή των βασικών διευθύνσεων της 

Εταιρίας: 

 Η Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας, που καθοδηγείται από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, εποπτεύει άμεσα όλες τις παρακάτω δραστηριότητες με στόχο τη 

διαρκή ανάπτυξη της Εταιρίας και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων 

της εντός και εκτός Ελλάδος. 

 Η Διεύθυνση Λογιστηρίου και Διοικητικών Υπηρεσιών στόχο έχει τη λογιστική 

καιχρηματοοικονομική παρακολούθηση της Εταιρίας και τη διαχείριση 

προσωπικού. Επίσης διευθετεί τα καθημερινά διοικητικά και λειτουργικά 

θέματα της Εταιρίας (προμήθειες κλπ). Για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της δουλειάς της χρησιμοποιεί το Entersoft Business Suite 

και το σύστημα διαχείρισης προσωπικού SCAN HRMS. 

 Η Τεχνική Διεύθυνση της Εταιρίας, εποπτεύει όλη την παραγωγική διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού, ποιοτικού ελέγχου αυτών και υποστήριξης 

των συνεργατών της Εταιρίας.Εμπεριέχει και κατευθύνει και τις δραστηριότητες 
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των δύο επόμενων διευθύνσεων. Είναι από τις μεγαλύτερες διευθύνσεις της 

Εταιρίας και κρίσιμη για την ανάπτυξή της. 

o Η Διεύθυνση Νέων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων λειτουργεί στο 

ευρύτερο πλαίσιο της Τεχνικής Διεύθυνσης, επικεντρώνοντας στην 

ανάπτυξη Νέων Προϊόντων που ανοίγουν διαρκώςνέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες για την Εταιρία. 

o Η Διεύθυνση Ανάλυσης Εφαρμογών έχει την ευθύνη της 

παρακολούθησης των αλλαγών στονομοθετικό πλαίσιο αλλά και τις 

βελτιώσεις που πρέπει διαρκώς να ενσωματώνονται σταπροϊόντα. Και 

αυτή η διεύθυνση λειτουργεί εντός της Τεχνικής Διεύθυνσης. 

 Η Εμπορική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Συνεργατών (Enterprise & Partners 

Division) είναι η μεγαλύτερη εμπορική διεύθυνση της Εταιρίας και έχει στην 

ευθύνη της την ανάπτυξη των πωλήσεων σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, 

καθώς και στη διαρκή ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών. Εποπτεύει επίσης τον 

τομέα Μάρκετινγκ της Εταιρίας. 

 Η Εμπορική Διεύθυνση Έργων και Κάθετων Αγορών (Projects & Vertical 

Markets Division) είναινεοσύστατη διεύθυνση που στόχο έχει την ενδυνάμωση 

των πωλήσεων της Εταιρίας στη μεγάλη αγορά (μεγάλες επιχειρήσεις) και σε 

κάθετες αγορές ειδικού ενδιαφέροντος. 

 Η Γενική Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος έχει την ευθύνη για τις περιοχές της 

Θεσσαλίας, Μακεδονίαςκαι Θράκης. Εμπεριέχει ανεξάρτητες διευθύνσεις 

εμπορική, υπηρεσιών και υποστήριξηςσυνεργατών. Τέλος, έχει στην ευθύνη της 

την πανελλαδική υποστήριξη των πελατών που γίνεται κεντρικά από τη 

Θεσσαλονίκη. 

o Η Εμπορική Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος, λειτουργεί στο πλαίσιο της 

Γενικής Διεύθυνσης Βορείου Ελλάδος. Στόχο έχει την ανάπτυξη των 

πωλήσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, είτε απευθείας είτε μέσω 

συνεργατών. 

 

Πληροφορίες για τον Κλάδο Πληροφορικής 

 

Σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 

(ΣΤΑΚΟΔ-2003) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), οι 

δραστηριότητες της Εταιρίας εντάσσονται στον κλάδο «πληροφορική και συναφείς 
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δραστηριότητες» με κωδικό 72 της ΕΣΥΕ και ειδικότερα στους υποκλάδους «εκδόσεις 

λογισμικού» με κωδικό 72.21 και 72.29 Παροχή συμβουλών λογισμικού. 

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την ανάπτυξη και εμπορία ιδιοπαραγόμενων προϊόντων 

λογισμικού και των ετήσιων συμβάσεων νέων εκδόσεών τους, ενώ η δεύτερη αφορά 

την παροχή συναφών υπηρεσιών παραμετροποίησης, συμβουλευτικές, εκπαίδευσης και 

υποστήριξης για τηλειτουργία των εφαρμογών στις επιχειρήσεις-πελάτες της Entersoft. 

 

Και οι δύο δραστηριότητες αποτελούν τμήμα του ευρύτερου κλάδου της 

Πληροφορικής, η πρώτη αφορά λογισμικό εφαρμογών (applicationsoftware), ενώ οι 

υπηρεσίες αφορούν τόσο συμβουλευτικές όσο και υπηρεσίες υποστήριξης. 

Σημειώνεται ότι η Εταιρία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού 

Τομέα. 

 

Η αγορά της πληροφορικής για τις επιχειρήσεις αφορά εκδόσεις λογισμικού και 

υπηρεσίες για περίπου 90.000 που έχουν οργανωμένο λογιστήριο. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της διοίκησης,ιστορικά στοιχεία μάρκετινγκ της Εταιρίας και στοιχεία ICAP 

η αγορά αυτή χωρίζεται στις εξήςυποκατηγορίες : 

 Την αγορά περίπου 66.500 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με ετήσια 

έσοδαμικρότερα του 1 εκ ευρώ. 

 Την αγορά των 22.000 περίπου μεσαίων επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα μεταξύ 

1 και 20εκ. Ευρώ. 

 Την αγορά 1.500 περίπου επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 20 εκ ευρώ. 

 

Όπως ορίστηκε και παραπάνω η βασική αγορά στην οποία απευθύνεται η Entersoft με 

ταπροϊόντα και τις υπηρεσίες της είναι ο χώρος των επιχειρήσεων με οργανωμένο 

λογιστήριο. Ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη αγορά είναι σημαντικός και 

διαφοροποιείται ανάλογα με ταπροϊόντα. Είναι πιο έντονος για τα προϊόντα ERP, 

λιγότερο έντονος για τα προϊόντα CRM (κυρίως από πολυεθνικές και τη SingularLogic) 

και ασθενής για τα προϊόντα E-Commerce. Με τα δύο τελευταία προϊόντα η Entersoft 

απευθύνεται και στα πελατολόγια του ανταγωνισμού, αφού έχουν ειδικές διασυνδέσεις 

με τα προϊόντα τους. 

Οι βασικοί ανταγωνιστές της Entersoft στο λογισμικό και υπηρεσίες για επιχειρήσεις 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις πολυεθνικές εταιρίες και τις ελληνικές εταιρίες 

πληροφορικής. 
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Η αγορά της πληροφορικής χαρακτηρίζεται από ταχύτατες μεταβολές οι οποίες 

πηγάζουν από τηνεξέλιξη στα τεχνολογικά πρότυπα των H/Y (hardware) και του 

λογισμικού, αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών, την εισαγωγή νέων προϊόντων κ.α. 

Για να παραμείνει ανταγωνιστική μία εταιρία, είναι απαραίτητο να συνεχίσει να 

εξελίσσει, επεκτείνει και να καθετοποιεί το μίγμα των προϊόντων της, ενσωματώνοντας 

τις νέες τεχνολογίες στο λογισμικό που αναπτύσσει. Εάν δεν κατορθώσει να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας 

με τη δημιουργία νέων ή, την κατάλληλη τροποποίηση των υπαρχόντων προϊόντων της 

έγκαιρα και οικονομικά ή, αν αποτύχει να ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες των πελατών 

της με τα προϊόντα αυτά, τότε είναι πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά ο επιχειρηματικός 

σχεδιασμός και ταλειτουργικά της αποτελέσματα. 

 

Σχεδιασμός για την Τεχνική και Λειτουργική Ποιότητα στην 

συγκεκριμένη εταιρεία 

 

Σημαντικό τμήμα της Μελέτης Περίπτωσης αφιερώθηκε στον προσδιορισμό και την 

τεκμηρίωση των συνιστωσών της Τεχνικής και Λειτουργικής Ποιότητας στο 

περιβάλλον λειτουργίας της παρούσας επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο η επακόλουθη 

υλοποίηση του συστήματος ήταν πιο εστιασμένη και αποδοτική.  

 

Η παροχή υπηρεσιών software περιλαμβάνει ανθρώπους, υποδομές και διαδικασίες που 

προσδιορίζουν την λειτουργική ποιότητα. Η ποιότητα των υπηρεσιών πηγάζει από τους 

εργαζομένους και οι εταιρείες που επενδύουν σε διαδικασίες και σε ανάληψη 

πρωτοβουλιών ποιότητας από τους εργαζομένους συνήθως επενδύουν ή 

συμμορφώνονται και στην τεχνική ποιότητα.    

Ενώ όταν ένας πελάτης συνεργαστεί με ένα πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής θα 

μπορέσει να κρίνει την τεχνική ποιότητα κατά την διάρκεια της συνεργασίας, η 

λειτουργική ποιότητα μπορεί να εκτιμηθεί από νωρίς.  

 

Η τεχνική ποιότητα αφορά την ποιότητα του παραδοτέου. Μία αξιολόγηση του 

παρόχου μπορεί να δείξει πως θα διεκπεραιώσει τεχνικά το έργο. Η έννοια της τεχνικής 

ποιότητας ακολουθεί την βιομηχανική προσέγγιση που ορίζει την ποιότητα ως 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την επιχείρηση. Για τις 
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εταιρείες λογισμικού απαιτείται πολύ προσεκτική καταγραφή των απαιτήσεων και 

επιβεβαίωσή τους κατά την διάρκεια της υλοποίησης.  

 

Στην μελέτη περίπτωσης γίνεται συγκεκριμένο ότι οι δύο συνιστώσες της Ποιότητας η 

Λειτουργική και η Τεχνική, διαχειρίζονται μέσω ροών εργασίας και διαδικασιών. Οι 

εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες πρέπει να σκέπτονται με γνώμονα 

την κάλυψη αναγκών των πελατών. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της ποιότητας 

χτίζουν την εκτίμηση και την προσδοκία για το επίπεδο της ποιότητας στο μυαλό του 

πελάτη. Η τεχνική ποιότητα πρέπει να καλύψει αυτές τις προσδοκίες.  

 

Το προσωπικό που εξυπηρετεί τους πελάτες πρέπει διαρκώς να αποτιμά τις εκτιμήσεις 

και τις προσδοκίες του κάθε πελάτη και είτε να βελτιώνει την εκτίμησή του είτε να 

δημιουργεί προσδοκίες. Η διαχείριση αυτών των προσδοκιών είναι ευθύνη του 

τμήματος υλοποίησης έργων της εταιρείας. 

 

Η εταιρεία έχει προσδιορίσει ως σημαντική την εστίαση στην ποιότητα και στην θετική 

διαφορά της εκτίμησης των πελατών από τις απαιτήσεις τους, και εκπαιδεύει τους 

υπαλλήλους της να εντοπίζουν τυχόν θέματα, να τα αντιλαμβάνονται έγκαιρα και να τα 

αντιμετωπίζουν με: 

 Ρύθμιση των προσδοκιών του πελάτη με διαρκή διάλογο, επίσημες 

επικοινωνίες, συχνή επαφή της διοίκησης για ανάδραση από τα στελέχη του 

πελάτη 

 Κατάλληλο πρόγραμμα δράσης βασισμένο στην ανάδραση που λαμβάνεται 

 Έλεγχο της εκπροσώπησης της εταιρείας από τα τμήματα Πωλήσεων και 

Μάρκετινγκ και αντιστοίχου επιπέδου παροχή υπηρεσιών 

 Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στις υπηρεσίες που μπορεί να 

δημιουργηθούν λόγω της αλληλεπίδρασης των στελεχών των εταιρειών 

 Επιβολή της ποιοτικής συμμόρφωσης από τα μεσαία στελέχη σε κάθε φάση από 

την διαδικασία πώλησης μέχρι την υλοποίηση και την διαρκή υποστήριξη των 

πελατών    

 Τυποποιημένες διαδικασίες υλοποίησης των έργων αλλά και της υποστήριξης 

 Συχνές μετρήσεις λειτουργίας και λήψη διορθωτικών μέτρων όπου απαιτείται. 

Οι μετρήσεις αυτές είναι διαθέσιμες σε όλους όσους αφορούν 
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 Μηχανισμό αναγνώρισης συμμόρφωσης στην ποιότητα και τις προσδοκίες του 

πελάτη 

 Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη για 

τον ρόλο τους στην συνολική ποιότητα υπηρεσιών 

 Αντίστοιχη εκπαίδευση στους εργαζομένους 

 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας των εργαζομένων 

 Ενδυνάμωση των εργαζομένων που «αντιμετωπίζουν» τον πελάτη για την 

αξιοποίηση της κρίσης τους για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων 

 Επιβεβαίωση όλων των διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση 

καλύπτει τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί 

 Με την αναγνώριση ότι ο πελάτης συμμετέχει στην υλοποίηση, συνεργασία 

προς το χτίσιμο μιας κοινής ομάδας υλοποίησης από στελέχη και των δύο 

εταιρειών 

 Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται επεξήγηση στον πελάτη των εφικτών και μη 

εφικτών επιλογών με σαφή αιτιολόγηση 

 Έγκαιρη ενημέρωση των πελατών για πιθανές δυσλειτουργίες πριν αυτές 

προκύψουν (π.χ. αδυναμία τηλεφωνικής υποστήριξης λόγω διακοπής ρεύματος)  

 

Με αφορμή την υλοποίηση του CRM συστήματος στην Entersoft, η εταιρεία εστίασε 

στα θέματα ποιότητας υπηρεσιών και επένδυσε στην έννοια της λειτουργικής 

ποιότητας. Έγινε αντιληπτό από όλους τους εργαζομένους ότι η ομάδα ανάπτυξης του 

λογισμικού δεν βαρύνεται εξ ολοκλήρου με τη διαχείριση της ποιότητας. Το βάρος 

κατανέμεται στο σύνολο της εταιρείας. Κάθε λειτουργία, δραστηριότητα και επαφή με 

τον πελάτη θέτει συγκεκριμένη προσδοκία στο μυαλό του, και αυτήν την προσδοκία και 

την επακόλουθη αντίληψη του πελάτη πρέπει να ικανοποιήσουν όλοι οι άνθρωποι της 

εταιρείας.  
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Βασικός Προβληματισμός για την υλοποίηση του CRM 

 

Η Entersoft ιδρύθηκε το 2002 και ουσιαστικά παρουσίασε τις πρώτες της λύσεις το 

2003. Από το 2004 που ξεπέρασε τις πρώτες 100 εγκαταστάσεις του λογισμικού της σε 

πελάτες, και έπειτα η πορεία της εταιρείας υπήρξε διαρκώς ανοδική 

 

Λόγω της έντονης και συνεχούς ανάπτυξης η Διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να 

επενδύσει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος CRM με στόχους: 

 Να βοηθήσει τις Εμπορικές Διευθύνσεις και το τμήμα Μάρκετινγκ στην σωστή 

παρακολούθηση των στοιχείων των υποψηφίων πελατών, που θα οδηγήσει σε 

καλύτερη τμηματοποίηση και στόχευση των επιμέρους αγορών 

 Να αυτοματοποιήσει τις επικοινωνίες της εταιρείας με υποψήφιους πελάτες 

ή/και πελάτες 

 Να παρακολουθηθούν σωστά οι ευκαιρίες πώλησης και να αξιολογούνται σε 

συνδυασμό με τις προβλέψεις πωλήσεων και τους στόχους των πωλητών 

 Να διασφαλίσει την σωστή υποστήριξη των πελατών  

 Να διασφαλίσει την σωστή εκπαίδευση και υποστήριξη των συνεργατών 

 Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μάθησης για όλα τα στελέχη της εταιρείας και 

να χτίσει ένα ποιοτικό σύστημα διαχείρισης της γνώσης, που να συγκεντρώνει 

όλη την αποκτηθείσα εμπειρία. 

 

Οι δύο βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην υλοποίηση του CRM είναι: 

1. Οι αυξημένες ανάγκες της εταιρείας στις πωλήσεις που περιλαμβάνουν: 

 Συγκεκριμένη τμηματοποίηση και στόχευση αγορών, π.χ, “οι εξαγωγικές 

βιομηχανίες τροφίμων με συγκεκριμένο εύρος τζίρου ή/και κερδών που 

λειτουργούν ακόμα με DOS προϊόντα λογισμικού”.   

 Αυξημένες ανάγκες για τυποποιημένες επικοινωνίες με τα επιλεγμένα 

τμήματα της αγοράς, μέχρι να «ωριμάσει» η κάθε ευκαιρία πώλησης να 

έχεις πιθανότητας αγοράς ο πελάτης και να εισέλθει σε στάδιο αξιολόγησης 

εναλλακτικών λύσεων με σκοπό να αγοράσει λογισμικό (engagement 

model). 
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Εικόνα 9: Pipeline Πωλήσεων 

 

2. Οι σύνθετες ανάγκες υποστήριξης των πελατών και των συνεργατών της 

εταιρείας, λόγω: 

 Νέων προϊόντων λογισμικού που αναπτύσσει η εταιρεία και αυξάνουν την 

πολυπλοκότητα αλλά και τις ανάγκες διασύνδεσης (π.χ.retail, CRM, mobile, 

E-Commerce) 

 Νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που αξιοποιεί και 

ενσωματώνει στις λύσεις της (π.χ. Microsoft .netv4.0) 

 Σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διοίκησης, π.χ. παρακολούθηση 

προϋπολογισμών, χρηματοροές και χρηματοοικονομικοί δείκτες, ορισμός 

και παρακολούθηση αποτελεσμάτων σε επίπεδο εταιρικών διαστάσεων, κλπ. 

 Διαρκή αύξηση των πελατών και των συνεργατών. 

 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/53/Sales-funnel.png
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Διαδικασία Υλοποίησης CRM 

 

Επιλογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης 

 

Για την υλοποίηση του CRM στην Entersoft προτιμήθηκε η μέθοδος Bing Bang, η 

άμεση δηλαδή έναρξη λειτουργίας, σχεδόν όλων των υποσυστημάτων σε όλο το εύρος 

της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο: 

 Ο χρόνος υλοποίησης ήταν πολύ μικρός 

 Η παρακίνηση και το ενδιαφέρον των στελεχών υπήρξε πολύ υψηλό 

 Αποφεύχθηκαν μελλοντικά προβλήματα με πιθανώς διαφορετικές βάσεις 

δεδομένων που θα δημιουργούσαν οι εργαζόμενοι σε διάσπαρτα τμήματα της 

επιχείρησης, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας τους 

 Ολοκληρώθηκαν όλες οι επιχειρηματικές διαδικασίες και δημιουργήθηκε η 

συνολική εικόνα των πελατών της εταιρείας, με βάση το σύνολο των επαφών, 

για λόγους μάρκετινγκ, πωλήσεων, υλοποίησης, εξυπηρέτησης. 

 

Βασικός Σχεδιασμός για την Επιτυχία του Έργου 

 

Για να καταφέρουν μία επιτυχημένη υλοποίηση του CRM συστήματος στην εταιρεία 

τους, τα στελέχη της Entersoft προσδιόρισαν σαν σημαντικούς παράγοντες τους 

παρακάτω: 

 Υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση. Αναγνώριση του έργου υλοποίησης του 

CRM ως ένα στρατηγικό έργο για την ανάπτυξη της εταιρείας. Ο Γενικός 

Διευθυντής της εταιρείας ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην διοίκηση του έργου. 

 Ξεκάθαρος ορισμός στρατηγικής και σκοπών του έργου. Έγινε μία συνοπτική 

και πλήρη καταγραφή του σκοπού του έργου ανά τμήμα της εταιρείας, και 

ακολούθησε ανάλυση από τον επιμέρους υπεύθυνο σε πιο λειτουργικό επίπεδο. 

Με βάση τα ανωτέρω έγινε και η παρακολούθηση της πορείας του έργου.  

 Δημιουργία της κατάλληλης ομάδας για την υλοποίηση του CRM, στελεχωμένη 

με μέλη από όλες τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις και την Γενική Διεύθυνση της 

εταιρείας. 

 Σε αντιστοιχία με το σχεδιασμό και τον σκοπό του έργου, δημιουργήθηκε 

κατάλληλος προϋπολογισμός πόρων για την εμπλοκή τους στο έργο. 
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 Συνεργασία μεταξύ τμημάτων και γκρέμισμα στεγανών μεταξύ τμημάτων (π.χ. 

προτάσεις βελτίωσης από την εμπορική διεύθυνση στο τμήμα ανάπτυξη 

εφαρμογών) 

 Αφοσίωση στο έργο από τα ανώτερα στελέχη και παραδειγματική χρήση και 

αξιοποίηση του συστήματος. Βασική αρχή της διοίκησης ότι «οι πληροφορίες 

που χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων πρέπει να προέρχονται από το 

σύστημα» έτσι ώστε να τονίσουν την σημασία του και να επιδείξουν την 

προσήλωση στο στόχο. 

 Ενημέρωση όλων των εργαζομένων για την υλοποίηση του συστήματος. 

Επεξήγηση της σημασίας του για την εταιρεία αλλά και για τους τρόπους που 

βοηθήσει τους ίδιους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 Στενή παρακολούθηση της υλοποίησης, με στόχο να λύνονται άμεσα τα θέματα 

που προκύπτουν. Επιμέρους καθυστερήσεις και μικρές δυσλειτουργίες 

προέκυψαν αλλά δεν μεταβλήθηκε δραστικά ο αρχικός σχεδιασμός του έργου.   

 Ενσωμάτωση των βασικών επιχειρηματικών διαστάσεων στις οποίες 

δραστηριοποιείται η εταιρεία (Εμπορικοί Τομείς, Δραστηριότητες) και 

κατάλληλη παραμετροποίηση αντίστοιχων πολιτικών, ενεργειών, κλπ. Σαν 

Εμπορικοί Τομείς ορίστηκαν: Direct (απευθείας πωλήσεις), Indirect (πωλήσεις 

μέσω δικτύου συνεργατών), International (διεθνείς πωλήσεις). Αντίστοιχα, σαν 

Δραστηριότητες ορίστηκαν: Licenses (άδειες χρήσης λογισμικού), Maintenance 

(συμβόλαια νέων εκδόσεων και απομακρυσμένες υπηρεσίες υποστήριξης), 

Services (υπηρεσίες υλοποίησης, εκπαίδευσης κλπ).  

 Σωστή τροφοδότηση στοιχείων, π.χ. ορισμός προφίλ επιθυμητών πελατών. 

Ξεκαθάρισμα direct / indirect προφίλ πελατών. Προσδιορισμός κατάλληλων 

πηγών εύρεσης στοιχείων για το δυνητικό πελατολόγιο (π.χ. αγορά στοιχείων 

από ICAP, εύρεση από επιμελητήρια, κλπ) 

 Προσδιορισμός των διαδικασιών που πρέπει να αναπτυχθούν και να 

ενσωματωθούν στο λογισμικό. Οι διαδικασίες αυτές έχουν σκοπό να 

καθοδηγούν και να ενδυναμώνουν τα στελέχη για να ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους. 

 Ορισμός ελέγχων για την επιτυχή συμμόρφωση με βάση τον σχεδιασμό του 

έργου. 

 Τυποποίηση επαναλαμβανομένων επικοινωνιών. Δημιουργία προτύπων για 

μαζικές επικοινωνίες (π.χ. αποστολή ευχετήριου e-mail για ονομαστική γιορτή).  
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 Αναζήτηση ανάδρασης από τους χρήστες και διαρκής βελτίωση. 

 

 

Παραμετροποίηση Συστήματος CRM – Πωλήσεις 

 

Αρχικά, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον προσεκτικό σχεδιασμό και συλλογή των 

δεδομένων που θα εισαγόταν στο σύστημα. Παραδείγματος χάριν όσον αφορά τα 

δεδομένα για τις επαφές της εταιρείας (π.χ. υποψήφιοι πελάτες) προσδιορίστηκαν 

κατηγορίες όπως: 

 Εταιρικά Δεδομένα: Μέγεθος επιχείρησης, Αριθμός Προσωπικού, Τζίρος, 

Κέρδη, Στελέχη της επιχείρησης, οργανόγραμμα, κλπ 

 Δεδομένα Ανταγωνισμού: Καταγραφή προϊόντων, Ποιοι υποψήφιοι πελάτες 

χρησιμοποιούν προϊόντα ανταγωνισμού,  

 Γεωγραφικά Δεδομένα: Διευθύνσεις, Τηλέφωνα  

 Δημογραφικά Δεδομένα: Εορτολόγια 

 Δεδομένα Αγορών: Πότε αγόρασαν ανταγωνιστικά προϊόντα, τι σύνθεση 

αγόρασαν (π.χ. πόσους ταυτόχρονους χρήστες), από ποιο κανάλι ανταγωνισμού 

εξυπηρετούνται (direct/indirect και από ποιόν συνεργάτη) 

 Δεδομένα Ενεργειών Πωλήσεων & Μάρκετινγκ 

 

Αφού σχεδιάστηκε η προτεινόμενη τήρηση δεδομένων, έγινε μαζική εισαγωγή και 

διόρθωση όλων των δεδομένων που υπήρχαν διαθέσιμα (αγορά δεδομένων από 

εταιρείες όπως η ICAP, συλλογή από επιμελητήρια, κλπ). Προφανώς τα δεδομένα αυτά 

ήταν το σημείο εκκίνησης, καθώς εμπλουτίζονται διαρκώς από την καθημερινή 

λειτουργία του συστήματος.  

 

Η βασική παραμετροποίηση στις πωλήσεις αφορούσε την Διαχείριση του Pipeline 

Πωλήσεων. Προσεκτικά ορίστηκαν και παραμετροποιήθηκαν και οι έννοιες Leads & 

Ευκαιρίες Πώλησης στο σύστημα, καθώς λόγω της μεγάλης διάρκειας τους στην 

Business to Business (B2B) δραστηριότητα της εταιρείας είναι πολύ σημαντικές. Το 

βάρος έπεσε στο να προβλεφτούν ή/και να επιβληθούν τρόποι για την εύκολη 

συμπλήρωση και απεικόνιση πληροφοριών χρήσιμων όχι μόνο στα στελέχη πωλήσεων 

αλλά και στο σύνολο της εταιρείας (π.χ. χρόνος ολοκλήρωσης της ευκαιρίας, ποσοστό 

επιτυχίας, προβλεπόμενη αξία, κλπ).  
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Ο βασικός στόχος κατά την παραμετροποίηση ήταν να βοηθήσει το σύστημα τα 

στελέχη πωλήσεων να διαχειριστούν και να αναλύσουν το pipeline των πωλήσεων, 

επιτρέποντας κατά αυτό τον τρόπο την λήψη σωστών αποφάσεων για την επίλυση 

θεμάτων που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων των πωλήσεων.  

Συγκεκριμένα παραμετροποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Διαχείριση leads & ευκαιριών (βασικές πληροφορίες που τηρούνται 

υποχρεωτικά: προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, πρόβλεψη εσόδων, 

ποσοστό (%) βεβαιότητας, φάση πώλησης) 

 Διαχείριση των ενεργειών που σχετίζονται με τις ευκαιρίες και τα leads 

 Ανάλυση του pipeline των πωλήσεων 

 Διαχείριση pipeline βάσει φάσης πωλήσεων (π.χ. αυτοματοποιημένη ένδειξη 

χρόνου ολοκλήρωσης με βάση τη φάση πώλησης) 

 Στοχοθέτηση πωλητών (με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια) 

 Ανάλυση της πρόβλεψης σε σχέση με τον στόχο 

 Παρακολούθηση αλλαγών του pipeline 

 Ανάλυση pipeline – βάσει στόχου πωλήσεων ανά στέλεχος πωλήσεων 

 Ανάλυση φάσης πωλήσεων – βάσει στόχου πωλήσεων 

 Ανάλυση pipeline (ανοιχτών ευκαιριών) 

 Ανάλυση κλεισμένων εσόδων 

 Ανάλυση ανταγωνισμού 

 

Επίσης παραμετροποιήθηκαν όλες οι βασικές ενέργειες που θα χρησιμοποιούν οι 

χειριστές, όπως: 

 Τηλεφωνική επικοινωνία (εισερχόμενη & Εξερχόμενη) 

 Παρουσίαση (εταιρική/προϊοντική) 

 Συνάντηση Πωλήσεων 

 Καταγραφή Αναγκών  

 Follow up προσφοράς 

 E-mail πωλήσεων 

 Προσφορές Πωλήσεων 

Σε όλες τις εργασίες παραμετροποιήθηκαν κανόνες και έλεγχοι που βοηθούν στην 

αυτοματοποίηση των λειτουργιών, όπως π.χ. μετά από την καταχώρηση μίας 

συνάντησης κατάθεσης προσφοράς να δημιουργείται αυτόματα το προτεινόμενο 

τηλεφωνικό follow up μετά από 4 ημέρες.  
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Για την σωστή λειτουργία του CRM και την αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων 

πληροφοριών, ολοκληρώθηκε το σύστημα με το MS Outlook, ώστε τα στελέχη να 

μπορούν να πρωτοκολλούν τα εισερχόμενα e-mail που επιθυμούν και να διαθέσιμα 

στην συνολική εικόνα του προσώπου στο CRM.  

 

Το MS Outlook παίζει ακόμα ένα σημαντικό ρόλο, της διεπαφής μεταξύ του εταιρικού 

CRM και των mobile συσκευών που χρησιμοποιούν τα στελέχη. Όλες οι πληροφορίες 

που αφορούν επαφές, συναντήσεις, παρουσιάσεις, ευκαιρίες πώλησης, κλπ είναι πλέον 

ταυτόχρονα διαθέσιμες και διαρκώς αλληλοενημερωμένες: 

 Στο back office CRM Σύστημα της εταιρείας 

 Στο MS Outlook των στελεχών 

 Στα κινητά τηλέφωνα των στελεχών, στο αντίστοιχο ημερολόγιο 

 Στα κινητά τηλέφωνα των στελεχών, στην αντίστοιχη εφαρμογή πωλήσεων που 

έχει αναπτύξει η εταιρεία για στελέχη επιχειρήσεων 

 

Αντίστοιχα το CRM σύστημα ολοκληρώθηκε με SMS δικτυακούς παροχείς, και με το 

τηλεφωνικό κέντρο. 

(βλέπε στα Προσαρτήματα:  

Προσάρτημα Παραμετροποίηση CRM Πωλήσεων) 
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Παραμετροποίηση Συστήματος CRM – Μάρκετινγκ 

 

Στο υποσύστημα αυτό υλοποιήθηκαν δυνατότητες για: 

 Υποστήριξη σχεδιασμού του μάρκετινγκ και του προϋπολογισμού του. 

 Δημιουργία και αυτοματοποιημένη εκτέλεση εκστρατειών 

 Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων 

 Αυτοματοποίηση επικοινωνιών. 

 Αρχειοθέτηση των προωθητικών κινήσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν. 

 

Στην πράξη, η αξιοποίηση των πληροφοριών για τον πελάτη που διατηρούνται στο 

σύστημα CRM γίνεται με την εκπόνηση προωθητικών ενεργειών που στοχεύουν σε 

πολύ συγκεκριμένα τμήματα αγοράς ή ακόμα και σε συγκεκριμένους πελάτες. Οι 

πληροφορίες αυτές μπορούν να αφορούν δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία για την 

αγοραστική συμπεριφορά του πελάτη, ή ακόμα και στοιχεία σχετικά με την 

συμπεριφορά του πελάτη σε προηγούμενες μάρκετινγκ ενέργειες και εκστρατείες. 

 

Στην Entersoft, το υποσύστημα διαχείρισης εκστρατειών ουσιαστικά αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο μάρκετινγκ για την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού, της 

εκτέλεσης και της παρακολούθησης στοχευμένων εκστρατειών σε επιλεγμένα 

τμήματα πελατολογίου.  

Η επιλογή του κοινού-στόχου (target groups) των εκστρατειών γίνεται με βάση τα 

στοιχεία που τηρούνται στο CRM:  

 Στοιχεία επαφών (π.χ. τζίροι, μέγεθος εταιρειών, κλάδοι δραστηριοποίησης) 

 Προηγούμενες επικοινωνίες πωλήσεων (π.χ. σε υποψήφιους που δεν έχουμε 

επικοινωνήσει παλιότερα με e-mail ή/και δεν είχαμε καμία επικοινωνία το 

τελευταίο εξάμηνο)  

 Στοιχεία υποστήριξης (π.χ. επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για συγκεκριμένα 

θέματα, παράπονα, ...) 

 Αποκρίσεις σε προηγούμενες εκστρατείες (π.χ. ενδιαφέρον για ενημέρωση, 

προσέλευση σε εκδήλωση, κλπ). 

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εταιρεία έχουν οι εταιρικές εκδηλώσεις που 

διοργανώνει, συνήθως 1-2 φορές τον χρόνο. Καθώς αποτελούν σημαντικές 

ευκαιρίες για να επικοινωνήσουν τα στελέχη της εταιρίας με υπάρχον αλλά και 
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δυνητικό πελατολόγιο και να προβάλλουν την εταιρία και τα προϊόντα, οι 

εκδηλώσεις παρακολουθούνται στενά με χρήση του CRM συστήματος.  

Καταρχήν, σχεδιάζονται και ορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι όσον 

αφορά τα εκτιμώμενα ωφέλη (π.χ. επιβεβαιωμένες προσελεύσεις, δημιουργία 

μηνυμάτων, ευκαιριών πώλησης και παραγγελιών), αλλά και τα έξοδα (ενοίκια 

αιθουσών & εξοπλισμού, catering, κλπ).  

Ακολουθούν κύματα από επικοινωνίες σε στοχευμένο κοινό, π.χ. e-mail, fax, κλπ με 

την πρόσκληση του event, τηλεφωνικά follow up για την επιβεβαίωση προσέλευσης 

συγκεκριμένων στελεχών (π.χ. γενικών διευθυντών υποψηφίων πελατών).  

Παρακολουθείται μηχανογραφικά η πραγματική πρσοέλευση στην εκδήλωση, και 

μετά την εκδήλωση, ακολουθούν επίσης κύματα με επικοινωνίες σε επιμέρους 

κοινό, π.χ. ευχαριστήρια σε όσους παρευρέθησαν, πιθανά ερωτηματολόγια 

αξιολόγησης, ενημερωτικό υλικό για την εκδήλωση σε όσους είχαν δηλώσει ότι θα 

προσέλθουν και δεν τα κατάφεραν, και δημιουργία συναντήσεων από στελέχη 

πωλήσεων για όσους δηλώσαν αντίστοιχο ενδιαφέρον στην διάρκεια της 

εκδήλωσης. 

 

(βλέπε στα Προσαρτήματα: Προσάρτημα Παραμετροποίηση CRM Μάρκετινγκ) 
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Παραμετροποίηση Συστήματος CRM – Υποστήριξη Πελατών 

 

Λόγω του συνεχώς αυξανόμενου πελατολογίου της εταιρίας αλλά και της 

πολυπλοκότητας που πηγάζει από την άυλη φύση του λογισμικού που εμπορεύεται και 

υποστηρίζει η εταιρία, δόθηκε πολύ προσοχή στην λεπτομερή αλλά και ουσιαστική 

παραμετροποίηση του CRM συστήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Υποστήριξης 

Πελατών.  

 

Ο χρόνος απόκρισης προσδιορίστηκε σαν ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος, ιδιαίτερα 

για την τηλεφωνική υποστήριξη, στην προσπάθεια να επιτύχει μία καλή ισορροπία η 

εταιρία ανάμεσα στις αντικρουόμενες έννοιες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. 

Ειδικότερα λοιπόν στην τηλεφωνική και απομακρυσμένη υποστήριξη έγιναν πολλές 

προσπάθειες για την ουσιαστική κατανομή του χρόνου των στελεχών και την επιτυχή 

ολοκλήρωση των εργασιών που τους ανατίθονται. Σημαντικές παράμετροι που 

βοήθησαν για αυτό είναι: 

 Η ολοκλήρωση του συστήματος CRM με το τηλεφωνικό κέντρο, οπότε μόλις 

κάποια γραμμή χτυπάει από πελάτη το στέλεχος υποστήριξης που απαντά έχει 

αυτοματοποιημένα στην οθόνη του πληροφορίες όπως: ποια εταιρεία καλεί, αν 

έχει ενεργό συμβόλαιο τηλεφωνικής υποστήριξης, ποιο προϊόν έχει 

εγκατεστημένο, αν υπάρχουν άλλα ανοιχτά θέματα     

 Διαρκής προτροπή στους πελάτες για χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως 

μέσω επικοινωνίας, με πολλαπλούς στόχους: να αφιερώσει λίγο περισσότερο 

χρόνο ο χρήστης στο να περιγράψει το θέμα του με πιθανή διερεύνηση της 

λύσης του, να μπορεί να πρωτοκολληθεί άμεσα και να δρομολογηθεί εύκολα το 

θέμα, να μειωθεί ο χρόνος ενασχόλησης των τηλεφωνικών γραμμών επομένως 

και πιθανής αστοχίας απάντησής τους. Τα e-mail που λαμβάνονται στο Τμήμα 

πρωτοκολλούνται αυτόματα, αρχειοθετούνται στην Βάση Δεδομένων του CRM 

συστήματος στον συγκεκριμένο πελάτη ή/και Θέμα Εξυπηρέτησης (Outlook 

Integration) και είναι διαθέσιμα άμεσα προς επεξεργασία.   

 Σχεδίαση και θέση σε λειτουργία διαδικασιών κλιμάκωσης των θεμάτων, οπότε 

αν π.χ. κάποιο θέμα είναι πολύ ειδικό ή/και απαιτεί την ενασχόληση επιπλέον 

πόρων (ανθρώπων) πιθανώς από άλλα τμήματα της εταιρείας (π.χ. Τεχνική 

Διεύθυνση, Ανάπτυξη Εφαρμογών), ορίστηκαν μέσα στην παραμετροποίηση 

του συστήματος διαδικασίες κλιμάκωσης με ταυτόχρονη άμεση και 

τυποποιημένη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων (π.χ. αποστολή e-mail 
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στον πελάτη ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει δρομολογηθεί προς διερεύνηση από 

το συγκεκριμένο τμήμα). 

 

Οι βασικές λειτουργίες του τμήματος που παραμετροποιήθηκαν στο CRM σύστημα 

περιλαμβάνουν: 

 Ανάθεση εισερχόμενου περιστατικού 

 παρακολούθηση εργαζομένων εξυπηρέτησης 

 αναφορά αποδοτικότητας προσωπικού τμήματος εξυπηρέτησης πελατών 

 διοίκηση προβλημάτων και επίλυση 

 διαχείριση αναγκών για νέα υποσυστήματα και υπηρεσίες και δρομολόγησή 

τους στα αντίστοιχα τμήματα (Πωλήσεων, Υπηρεσιών) 

 διοίκηση εγγυήσεων και συμβολαίων 

 

Σαν βασική οντότητα της Υποστήριξης, πάνω στην οποία στηρίζεται και η διοικητική 

πληροφόρηση, χρησιμοποιήθηκε η έννοια του Θέματος Υποστήριξης. Ένα θέμα 

περιλαμβάνει πολλές ενέργειες, διαφορετικές φύσης. Οι πιο σημαντικές που 

παραμετροποιήθηκαν είναι: 

 Τηλεφωνική υποστήριξη (εισερχόμενη κλήση) 

 Εργασία εντός εταιρίας 

 Εργασία στον πελάτη 

 E-mail υποστήριξης 

 Εξερχόμενη κλήση 

 E-mail αποδοχής κόστους (για εργασίες που απαιτείται συγκατάθεση για κάποια 

χρέωση) 

 Παράπονο 

 

Παράπλευρη ωφέλεια που προέκυψε από την συστηματική καταγραφή και επισκόπηση 

των θεμάτων που λαμβάνει και επεξεργάζεται το Τμήμα Υποστήριξης (Πελατών και 

Συνεργατών) της εταιρίας είναι η υλοποίηση διαδικασίας περιοδικής δημιουργίας 

εκπαιδευτικού υλικού για ενδυνάμωση συνεργατών / στελεχών της επιχείρησης και των 

πελατών.  

Το υλικό αυτό είναι εστιασμένο στα θέματα που τονίζονται στην πράξη από τους 

χρήστες και τους συνεργάτες και αναθεωρείται περιοδικά καθώς μπορεί να μην έχει 
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εφαρμογή μετά από σημαντικές αναβαθμίσεις του λογισμικού που 

βελτιώνουν/τροποποιούν τον τρόπο εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών στο λογισμικό.  

Το υλικό αναπτύσσεται σε διαφορετικές μορφές ανάλογα με το εύρος του θέματος που 

πραγματεύεται και μπορεί να είναι:  

 Άρθρο Γνώσης που ενσωματώνεται  στην Βάση Γνώσης 

 FAQ, Download, κλπ με στόχο να αναρτηθεί στην δικτυακή παρουσία της 

εταιρείας 

 Δομή και περιεχόμενο νέου σεμιναρίου 

 

(βλέπε στα Προσαρτήματα: Προσάρτημα Παραμετροποίηση CRM Υποστήριξη Πελατών) 
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Διαδικασίες – Workflows 

 

Είδαμε μέχρι στιγμής πως η εταιρεία εξασφάλισε την άμεση καταγραφή και αξιοποίηση 

των πληροφοριών από όλα τα εναλλακτικά σημεία εισόδου (προσωπικές επαφές, 

τηλεφωνικές έρευνες, εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, fax, εταιρικό website, 

εισερχόμενα e-mail, κλπ). 

 

Η επόμενη βασική προτεραιότητα είναι η εναρμόνιση των επιχειρηματικών λειτουργιών 

με τους στόχους της εταιρείας και η διασφάλιση της άμεσης επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων σε διαφορετικά τμήματα. Για να το επιτύχει 

αυτό η εταιρεία σχεδίασε μία πλήρη σειρά από διαδικασίες και workflows που 

προτρέπουν και καθοδηγούν τον χρήστη με ποιο τρόπο μπορεί να διεκπεραιώσει τις 

καθημερινές του εργασίες.  

 

Ενδεικτικά τέτοια workflows περιλαμβάνουν: 

 Αρχική επικοινωνία -> Καταγραφή μηνύματος -> επικοινωνία(ες) -> 

παρουσίαση(εις) -> επικοινωνία(ες) -> κατάθεση πρότασης -> follow up -> 

διαπραγμάτευση 

 Εισαγωγή αιτήματος -> κατηγοριοποίηση -> απάντηση -> ολοκλήρωση 

 Εισαγωγή αιτήματος -> κατηγοριοποίηση -> κλιμάκωση -> επεξεργασία -> 

απάντηση -> ολοκλήρωση 

 Εισερχόμενο e-mail -> καταχώρηση παραπόνου -> επικοινωνία (ες) -> 

ολοκλήρωση 

 

Τα workflows στην πράξη είναι απεριόριστα, καθώς από οποιαδήποτε ενέργεια CRM ο 

κατάλληλος χρήστης (ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης και τον ρόλο του) μπορεί 

να μεταβεί σε πολλές εναλλακτικές ενέργειες που θα τον οδηγήσουν πιο κοντά στην 

σωστή ολκλήρωση των ευκαιριών πώλησης ή/και των θεμάτων υποστήριξης.  
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Reporting 

 

Το βάρος της λήψης πληροφοριών στα θέματα πωλήσεων περιστρέφεται γύρω από την 

έννοια της ευκαιρίας πώλησης, λόγω της B2B φύσης της δραστηριότητας της εταιρείας. 

Αντίστοιχα στα θέματα υποστήριξης η κύρια έννοια είναι το Θέμα Υποστήριξης. Με 

βάση τις Ευκαιρίες Πώλησης και τα Θέματα Υποστήριξης έχουν προσδιοριστεί και 

αναπτυχθεί πολλές έτοιμες πληροφορίες για όλα τα επίπεδα της εταιρείας από την 

γραμματεία μέχρι το Δ.Σ..  

Οι μορφές που παρουσιάζονται οι πληροφορίες διαφέρουν, ανάλογα με την 

προτεινόμενη χρήση και περιλαμβάνουν: 

 Εκτυπώσεις  

 Εξαγωγή στοιχείων σε φύλλα Excell 

 Κύβοι OLAP (On Line Analytical Processing) 

 Dashboards 

 Εξαγωγή dashboards σε αρχεία PowerPoint για δημιουργία επιχειρηματικών 

παρουσιάσεων 

 

(βλέπε στα Προσαρτήματα: Προσάρτημα Reporting) 

 

 

Σημαντική πρόβλεψη στο reporting του CRM συστήματος, είναι αυτό της χρήσης 

mobile συσκευών για την λήψη και απεικόνιση πληροφοριών, σε μορφή dashboards.  

 

(βλέπε στα Προσαρτήματα: Προσάρτημα Mobile Reporting) 
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Ορισμός Δεικτών Απόδοσης 

 

Σαν επιμέρους τμήμα υλοποίησης του έργου προσδιορίστηκε η τυποποίηση επιμέρους 

δεικτών απόδοσης για την σωστή λειτουργία των εταιρικών διαδικασιών που 

σχετίζονται με το CRM.  

Έγινε σημαντική προσπάθεια ώστε οι δείκτες να: 

 Να είναι συγκεκριμένοι, εύκολοι στην κατανόηση, και να οδηγούν σε άμεσα 

συμπεράσματα 

 Να είναι συνεπείς με την εταιρική κουλτούρα (όραμα/στρατηγική/σκοπούς) 

 Να παρακαλουθούνται εσωτερικά από το CRM, χωρίς την ανάγκη υπολογισμών 

στοιχείων από τρίτους, 

 Να είναι διαθέσιμοι σε κάθε στέλεχος / τμήμα ανάλογα με τις ανάγκες της θέσης 

του και τα δικαιώματα πρόσβασης του 

 

Ενδεικτικοί Δείκτες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μελέτης Περίπτωσης, 

μοιρασμένοι στις τρεις βασικές κατηγορίες του Επιχειρησιακού CRM: 

 Πωλήσεων: Περιθώριο Μικτού Κέρδους, Ρυθμός Νίκης, Μέσος Κύκλος 

Πώλησης (σε ημέρες), Ποσοστό τζίρου προς πρόβλεψη, Μέση ποσότητα ανά 

συναλλαγή, μέσος τζίρος ανά συναλλαγή, ποσοστό επώνυμων προς ανάνυμους 

πελάτες, Φόρτος συναλλαγών ανά ώρα της ημέρας, Αναλογία τζίρου από 

παλιούς/νέους πελάτες. 

 Μάρκετινγκ: Ρυθμός Διατήρησης Πελατών, Ρυθμός Απόκτησης Πελατών, 

Ρυθμός Αποχώρησης Πελατών, Μέση Διάρκεια Ζωής Πελάτη.  

 Υποστήριξης: Ρυθμός αυθημερόν ολοκλήρωσης, Ρυθμός αποκρίσεων, ρυθμός 

επιλύσεων, μέση διάρκεια σε ημέρες.  

 

(βλέπε στα Προσαρτήματα: Προσάρτημα KPIs) 
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Δημιουργία Βάσης Γνώσης  

 

Παράλληλα με την υλοποίηση του CRM συστήματος, για να εκμεταλλευτεί αποδοτικά 

το τεράστιο πλούτο πληροφοριών που προέκυψε από την χρήση του, η εταιρεία 

οργάνωσε και την δημιουργία και διαχείριση μίας πλήρους Βάσης Γνώσης.  

 

Οι πληροφορίες που απαρτίζουν την Βάση Γνώσης προέρχονται από πολλές πηγές, π.χ.: 

 Από το R&D τμήμα της εταιρείας (πληροφορίες για νέες διαθέσιμες 

τεχνολογίες, σύγκριση τεχνολογιών μεταξύ τους,  

 Από το τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών (κείμενα που περιγράφουν την 

λειτουργικότητα νέων εκδόσεων) 

 Από το Τμήμα Μάρκετινγκ (το σύνολο του υποστηρικτικού υλικού που 

διαχειρίζεται το Τμήμα, τροποποιημένο κατάλληλα ανάλογα με την 

επιδιωκώμενη χρήση) 

 Από το Τμήμα Πωλήσεων (υποστηρικτικά κείμενα πωλήσεων, αναλυτικοί 

οδηγοί παρουσιάσεων των εφαρμογών, τιμικατάλογοι προϊόντων, κλπ).  

 Από το Τμήμα Υλοποίησης Εφαρμογών (π.χ. συχνά θέματα που προκύπτουν σε 

υλοποιήσεις και πως αντιμετωπίζονται, πρότυπα κειμένων που 

χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των έργων, ερωτηματολόγια καταγραφής 

αναγκών, κλπ)  

 Από το Τμήμα Υποστήριξης, τελικά προέρχονται η πιο σημαντική συμβολή 

στην ποσότητα αλλά και την ποιότητα του υλικού, γιατί τα στελέχη του 

τμήματος είναι αυτοί που λαμβάνουν την άμεση ανάδραση από τους πελάτες και 

τους συνεργάτες. Αξιοποιώντας λοιπόν την γνώση και την εμπειρία τους 

παράγουν συγκεκριμένο υλικό που είναι πολύ χρήσιμο τόσο για την υπόλοιπη 

εταιρεία, όσο και για όλο το «οικοσύστημά της» (στελέχη, συνεργάτες, 

πελάτες).  
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Διασύνδεση του CRM με την Δικτυακή Παρουσία της Εταιρείας 

 

Τα στελέχη της Entersoft που υλοποίησαν εσωτερικά το έργο της υλοποίησης του 

CRM, φρόντισαν αξιοποιώντας τις ενσωματωμένες δυνατότητες της πλατφόρμας του 

λογισμικού που χρησιμοποιούν (Entersoft Business Suite), να μεταφέρουν στην 

δικτυακή παρουσία της εταιρείας, όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες 

τόσο στους πελάτες, όσο και του συνεργάτες της επιχείρησης. 

 

Έτσι οι πελάτες μπορούν . π.χ. να έχουν πρόσβαση σε: 

 οικονομικά στοιχεία που αφορούν την σχέση τους με την Entersoft (π.χ. 

Καρτέλα, Κατάσταση Παραγγελιών, Εκκρεμή Αξιόγραφα) 

 στοιχεία δραστηριοτήτων πωλήσεων και υποστήριξης 

 βάση γνώσης  

 FAQs (Frequently Asked Questions) 

 Downloads, περιοχή απ’ όπου μπορούν να κατεβάσουν (download) νέες 

εκδόσεις λογισμικού, κείμενα υποστήριξης, εκπαιδευτικό υλικό, κλπ 

 

Και οι συνεργάτες αντίστοιχα, επιπλέον των ανωτέρω, μέσω του B2B Portal μπορούν: 

 Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εμπορικές πληροφορίες που χρειάζονται 

(πελάτες που πρέπει να ανανεώσουν συμβόλαια νέων εκδόσεων, ... κλπ) 

 Να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ανακοινωνεί η εταιρεία 

και να συμπληρώνουν τια αιτήσεις συμμετοχής τους σε συγκεκριμένες 

εκπαιδεύσεις 

 

(βλέπε στα Προσαρτήματα: 

Προσάρτημα Δικτυακή Παρουσία & CRM ) 
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Χρησιμοποίηση του CRM ως εργαλείο οργανωσιακής μάθησης 

 

Η ομάδα Διοίκησης της Entersoft αναγνώρισε το σύστημα CRM ως το κεντρικό δομικό 

στοιχείο της εταιρείας για την προαγωγή της γνώσης των στελεχών της και την 

βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών της. Φρόντισε έτσι ώστε να κατευθύνει 

τα διάφορα τμήματα να αξιοποιούν το σύστημα στην καθημερινότητά τους σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Εργασίες που παραδοσιακά σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού δεν 

εντάσσονται στην κεντρική μηχανογράφηση της εταιρείας, όπως π.χ. ο σχεδιασμός των 

προδιαγραφών, ο προγραμματισμός των πόρων, η διόρθωση σφαλμάτων, κλπ, στην 

Entersoft υλοποιήθηκαν στην κεντρική υλοποίηση του CRM. 

 

Με την πάροδο του χρόνου, η εταιρεία συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο πλούτο 

πληροφοριών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: 

 την βελτίωση διαδικασιών, π.χ. διαδικασίες καταγραφής και εξυπηρέτησης 

παραπόνων  

 την εκπαίδευση των στελεχών 

 την δημιουργία νέων πακέτων υπηρεσιών, με βάση τις επαναλαμβανόμενες 

αιτήσεις των χρηστών για συγκεκριμένες υπηρεσίες προκύπτουν συγκεκριμένα 

πακέτα υπηρεσιών π.χ. κλείσιμο χρήσης  

 τον αποδοτικό σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, με βάση τις απορίες των χρηστών που δέχεται το τμήμα 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης προκύπτουν στοχευόμενα νέα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια και το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό 

 

Για να υλοποιηθεί η παραπάνω πρωτοβουλία, ορίστηκε μία μικρή ομάδα που περιοδικά 

ελέγχει το CRM με σκοπό να κατανοήσει τι καινούριο έμαθε η εταιρεία για την φύση 

της δουλειά των πελατών της, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τι προτεραιότητες τους. 

Επίσης η ίδια ομάδα αναλύει και την ανάδραση που λαμβάνεται από τους πελάτες 

(συνήθως μέσα από περιοδικές έρευνες ικανοποίησης με ερωτηματολόγια). 
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Συμπέρασμα και προτάσεις 
 

Βασισμένοι στην εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση, αλλά και στην επακόλουθη 

μελέτη περίπτωσης διαπιστώνουμε ότι τα πληροφοριακά συστήματα CRM είναι βασικό 

ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Οι κρίσιμες επιχειρηματικές 

αποφάσεις για την ανάπτυξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων, την διαχείριση των πόρων 

για την δημιουργία αξίας, η επένδυση των πόρων σε νέες δραστηριότητες είναι κάποιες 

από τις σημαντικές αποφάσεις που καλείται να πάρει η Διοίκηση κάθε επιχείρησης. Οι 

αρχές του CRM βοηθούν στην εστίαση, τόσο σε στρατηγικό επίπεδο αλλά και σε 

τακτικό / λειτουργικό, για τον εντοπισμό τρόπων και την δημιουργία αξίας για την 

επιχείρηση.    

 

Η εργασία αυτή επικεντρώθηκε στην δημιουργία πρακτικής γνώσης σχετικά με την 

βελτίωση της επιχειρηματικής επιτυχίας, μέσω της υιοθέτησης και ανάδειξης βέλτιστων 

πρακτικών, για την υλοποίηση CRM συστημάτων. Ταυτόχρονα και μέσω της Μελέτης 

Περίπτωσης εξετάζουμε την υλοποίηση ενός συστήματος CRM από μία εταιρία που 

επένδυσε στην έννοια της λειτουργικής ποιότητας. Τα βασικά πλεονεκτήματα της 

υλοποίησης του CRM συστήματος, όπως περιγράφεται και από την Μελέτη 

Περίπτωσης, προκύπτουν: 

 Αξιοποίηση των πληροφοριών για την επίτευξη αξίας για τους πελάτες και την 

επιχείρηση. 

 Αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης πελάτη.   

 Διαχείριση και συντονισμός επιμέρους επιχειρηματικών στόχων και διαστάσεων 

(διαφορετικά κανάλια πωλήσεων, διαφορετικές αγορές δραστηριοποίησης). 

 Εστίαση των ενεργειών μάρκετινγκ σε συγκεκριμένα target groups που 

προσδιορίζονται με σαφήνεια βάση των στοιχείων του συστήματος. 

 Η εταιρία εστίασε σε «καλούς» υποψήφιους πελάτες κατά την πώληση και 

κατάφερε να προσφέρει διαφοροποιημένα πακέτα υπηρεσιών στους «καλούς» 

πελάτες στην υποστήριξη, βασισμένη σε σωστή κατηγοριοποίηση τους. 

 Δημιουργία υπόβαθρου και κουλτούρας Οργανωσιακής Μάθησης, που οδηγεί 

στην διαρκή ανέλιξη της εταιρείας. 

 

Οι επιχειρήσεις και οι πελάτες τους έχουν ένα σύνολο από επιδιώξεις και προϋποθέσεις 

που λαμβάνουν υπόψη στην δημιουργία της μεταξύ τους σχέσης: 



81 
 

 Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την δημιουργία κέρδους για να επιβιώσουν και να 

αναπτυχθούν, και 

 Οι πελάτες επιδιώκουν ποιοτικά προϊόντα, καλή εξυπηρέτηση και μία αποδεκτή 

τιμή. 

Η καλή σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος CRM μπορεί να επηρεάσει και να 

ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές. Για να το επιτύχει όμως μία επιχείρηση στο σημερινό 

απαιτητικό περιβάλλον, απαιτείται να βελτιστοποιήσει την δημιουργία, ροή και 

αξιοποίηση των πληροφοριών για τους πελάτες και τις δραστηριότητές της, να 

γκρεμίσει επιχειρησιακά στεγανά, να στοχεύσει την σχέση της με τον πελάτη (και 

εσωτερικό πελάτη).  

 

Ειδικά σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, όπως στην περίπτωση της αγοράς 

πληροφορικής, αυτό μόνο δεν είναι αρκετό. Καθώς όλες οι εταιρείες του κλάδου 

ακολουθούν πελατοκεντρικές πολιτικές και υλοποιούν με παρόμοιους τρόπους CRM 

συστήματα, η διαφοροποίηση και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προέρχεται από την 

ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών διαδικασιών με την CRM φιλοσοφία και την 

συνεχή αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης.  

 

Επίσης στην μελέτη περίπτωσης παρατηρήσαμε μία προσπάθεια από την εταιρεία, 

παραγωγής προστιθέμενης αξίας από την έμμεση συνεισφορά του CRM συστήματος 

στην ανάπτυξη της κουλτούρας οργανωσιακής μάθησης και στην οργάνωση της ίδιας 

της εταιρείας, ώστε οι ίδιοι πόροι να είναι στο μέλλον πολύ πιο παραγωγικοί, παρά του 

συνήθως επιδιωκώμενου άμεσου ωφέλους μόνο από την αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία της 

μελέτης μας, καλλιεργεί συνθήκες οργανωσιακής μάθησης που αυξάνει διαρκώς την 

δημιουργία αμοιβαίας αξίας μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών. 

 

Η υλοποίηση του CRM επηρέασε την επιχείρηση με διάφορους παράλληλους τρόπους: 

 Υποβοηθήθηκε η μετατόπιση των προτεραιοτήτων της από τα προϊόντα στους 

πελάτες  

 επικέντρωση της δραστηριότητας της επιχείρησης στις πιο ουσιαστικές ανάγκες 

των πελατών, και όχι στο τι προσφέρει η επιχείρηση  

 

Αυτές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις στο σημερινό 

δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.  
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Περιορισμοί – Επιπλέον Έρευνα 

 

Στο σημείο αυτό είναι καλό να αναφερθούν κάποιοι περιορισμοί που προκύπτουν από 

την φύση και την υλοποίηση της παρούσας εργασίας.Αρχικά, πρέπει να καταστεί σαφές 

ότι τόσο ο σχεδιασμός του συστήματος (παραμετροποίηση, διαδικασίες, reporting), όσο 

και τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν από την χρήση του, είναι άμεσα συσχετισμένα 

με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία και με την δική της οργάνωση και 

στελέχωση.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι η εταιρεία που μελετήθηκε απευθύνεται σε Business – to – 

Business πελάτες. Αν η στόχευση της ήταν διαφορετική (B2C ή αν απευθυνόταν στον 

Δημόσιο Τομέα) πιθανότατα θα άλλαζε σημαντικά η δομή και η παραμετροποίηση του 

συστήματος, καθώς και οι στόχοι θα ήταν σημαντικά διαφορετικοί. 

Η παραμετροποίηση ενός τέτοιου συστήματος μοιραία βασίζεται σε γνώση, εμπειρία 

και εργασία συγκεκριμένων ανθρώπων που πολλές φορές διατυπώνουν υποκειμενικές 

εκτιμήσεις και μπορεί αυθαίρετα να περιορίζουν το εύρος της λειτουργικότητας και 

αξιοποίησης ενός συστήματος.  

Επίσης, με δεδομένη την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων πρέπει να επισημανθεί 

ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ, καθώς είναι 

πιθανή η γρήγορη χρονική απαξίωση των οργανωτικών μοντέλων, των υποκείμενων 

τεχνολογιών, και της τεχνογνωσίας υλοποίησης.  

Τέλος η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στο να προτείνει μία ολοκληρωμένη 

προσέγγιση υλοποίησης ενός απαιτητικού συστήματος CRM. Δεν έχει γίνει καμία 

προσπάθεια να αξιολογηθεί το κόστος μίας τέτοιας υλοποίησης και η προβλεπόμενη 

απόσβεση μιας επένδυσης. Η αξία των πληροφοριακών συστημάτων και η επίδραση 

τους στην βελτίωση της σχέσεις με τους πελάτες και στην κερδοφορία μίας επιχείρησης 

είναι κοινή παραδοχή από τους ερευνητές, όμως η ακριβής μέτρηση του βαθμού 

επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων στα μεγέθη αυτά είναι από τα δύσκολα 

ερωτήματα, ειδικά για τα πιο εξωστρεφή πληροφοριακά συστήματα, όπως τα CRM, 

Mobile, E-Commerce. 
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Προσαρτήματα 

 

Σημείωση:  Όλα τα περιεχόμενα στο προσάρτημα προέρχονται από demo βάση 

δεδομένων και περιλαμβάνονται απλά για λόγους κατανόησης και οπτικής 

αναγνώρισης ενδεικτικών δυνατοτήτων. Οι πληροφορίες είναι εντελώς 

τυχαίες και δεν είναι πραγματικές. 
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Προσάρτημα Mobile Reporting 
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Προσάρτημα Δικτυακή Παρουσία & CRM 
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