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Περίληψη (Abstract) 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια όσο το δυνατόν εκτενής μελέτη 

αναφορικά με το τι είναι CRM, να καταγραφούν οι σημαντικότεροι πυλώνες αυτού και 

να μελετηθούν οι τρόποι με τους οποίους τα θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζονται στην 

πράξη από έναν διεθνή  τραπεζικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.  

Η μεθοδολογία που ακολουθείται (μετά την εισαγωγή στην βασική έννοια του 

CRM) είναι η ανάλυση περιεχομένου των κυριότερων κατηγοριών  εφαρμογών CRM, 

οι τρόποι που αυτές διαχωρίζονται, ποιες είναι οι σημαντικότερες θεωρητικές βάσεις 

του CRM, η συμπεριφορά των παραπόνων των καταναλωτών και το πώς αυτή 

επηρεάζει το σωστό χτίσιμο ενός συστήματος CRM.  

Έπειτα χρησιμοποιούμε τεχνική ανάλυση όπου και περιγράφεται το πρόγραμμα 

ανάπτυξης ενός συστήματος CRM,  τα τεχνολογικά συστήματα που συνεπάγονται μιας 

λύσης CRM, το ERP το SCM  αλλά και ο αντίκτυπος του διαδικτύου. Τέλος, μελετάμε 

μια πρακτική εφαρμογή των δύο ανωτέρω αναλύσεων στην πράξη και συγκεκριμένα 

μια μελέτη περίπτωσης της τράπεζας Millennium bank και το πώς αυτή υιοθετεί 

θεωρητικά μοντέλα CRM για την περαιτέρω ανάπτυξη της. 

Στην καταληκτική δομή της παρούσας εργασίας αναλύονται τα συμπεράσματα 

από τις πρακτικές εφαρμογές, όπου και διαπιστώνεται ο υψηλός βαθμός προσήλωσης 

των στελεχών αλλά και της διοίκησης της υπό μελέτη τράπεζας στο σύστημα CRM, 

αναλύονται οι συνισταμένες του, περιγράφονται οι καινοτομίες του αλλά και 

προτείνονται λύσεις βελτίωσης στη χρήση και στην υλοποίηση επιχειρηματικών 

εφαρμογών μέσω αυτού. Επακόλουθα κατατίθεται μια γενικότερη αποτίμηση του CRM 

συστήματος της τράπεζας και αναλύονται ομοιότητες και διαφορές στη διαχείριση των 

πελατειακών σχέσεων του ομίλου πριν και μετά την εφαρμογή του. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

       Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αλλά και σύγχρονων επιχειρηματικών συστημάτων, 

οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες τους οικονομικούς οργανισμούς στο να ανακαλύψουν 

νέους δρόμους εξέλιξης και βελτίωσης των παραγωγικών τους διαδικασιών. Αξιόπιστες 

λύσεις προσφέρθηκαν με χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών και 

αποδοτικότερες εφαρμογές κατέστη εφικτό να χρησιμοποιηθούν. Ο χώρος των 

πωλήσεων, του ανθρώπινου δυναμικού, της διοίκησης αλλά κυριότατα του μάρκετινγκ 

αναπτύχθηκε και ολοένα και περισσότερο η επιστημονική ορολογία αναγνωρίζει 

σήμερα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα με σπουδαία πλεονεκτήματα και 

δυνατότητες. Στο πλαίσιο ανάλυσης και θεωρητικής τεκμηρίωσης της παρούσας 

επιστημονικής εργασίας, γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσουμε το κομμάτι της 

διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων CRM. 

      Με τα CRM εγκαθιδρύονται στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον 

των οικονομικών οργανισμών σύγχρονες υποδομές, δημιουργούνται σημαντικές 

συνιστώσες που άπτονται των σχέσεων με τους πελάτες μιας επιχείρησης αλλά και 

συντελούν στην ανάπτυξη αλλά και διατήρηση μη συγκρίσιμου και μη αντιγράψιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για αυτήν καθώς μοναδικά η καθεμία προσαρμόζει 

ένα CRM στις ανάγκες και επιδιώξεις της. 

      Στις παρακάτω ενότητες μέσα από τη θεωρητική θεμελίωση, τη πραγματική μελέτη 

περίπτωσης αλλά και την ανάλυση ωφέλειας των CRM επιχειρείται να αναδειχθεί η 

σπουδαιότητα αυτών των συστημάτων και η συνεισφορά τους στην επιχειρησιακή 

αλυσίδα αξίας. 

Β.ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

      Αντικειμενικός σκοπός του γράφοντος υπήρξε από μια αρχή η ανάπτυξη ενός 

επαρκούς θεωρητικού θεμελιώδους πλαισίου ανάλυσης των συστημάτων διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων με στόχους γενικούς και ειδικούς που επιδιώκεται να 

επιτευχθούν σε αυτό το πεδίο ανάλυσης. Στους γενικότερους στόχους περιλαμβάνεται 

καταρχήν η ανάγκη μιας ενδελεχούς αξιωματικής θεώρησης των CRM συστημάτων με 

τρόπο που να αναδεικνύεται η χρησιμότητα τους τόσο στο σύγχρονο επιχειρηματικό 

περιβάλλον αλλά και στο να παρουσιαστούν βασικές τεχνικές τους προδιαγραφές. 

Ταυτόχρονα στους γενικές επιδιώξεις, γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν οι 
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δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων των στελεχών που διαχειρίζονται CRM αλλά και η 

συνεισφορά τους στο πεδίο ανάλυσης λειτουργιών, βελτίωσης του προσανατολισμού 

στην αγορά της επιχείρησης αλλά και ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων. 

     Τέλος στους ειδικούς στόχους επιχειρείται να αναλυθεί η ωφέλεια που αποκόμισε η 

υπό μελέτη τράπεζα από τη χρήση του CRM συστήματος σε πλήθος επιχειρησιακών 

της εφαρμογών αλλά και πως η απόφαση της να εγκαθιδρύσει τέτοιο σύστημα 

συνδέεται με την αλυσίδα αξίας της. 

Γ.ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

      Μια ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου που να προσδιορίζει πως ένας μεγάλος 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός επιτυγχάνει σπουδαιότερα οικονομικά μεγέθη και 

υψηλότερη κερδοφορία μέσα από την απόκτηση αξίας που του προσφέρει ένα CRM 

σύστημα, συνιστά μια συνεισφορά του γράφοντος στο επιστημονικό πεδίο. Μια 

εφαρμογή ενός καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος, δοκιμασμένου σε πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που βασίζουν την ανάπτυξη τους σε αναγνωρισμένες θεωρήσεις του 

διεθνούς μάρκετινγκ  (βελτίωση της ποιότητας, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, 

σύνδεση με τον πελάτη πριν και μετά την αγορά, επαύξηση της σημασίας του 

ανθρώπινου παράγοντα), επιχειρείται να προσομοιωθεί σε έναν χρηματοοικονομικό 

οργανισμό που μπαίνει στην Ελληνική αγορά δυναμικά και που προσφέρει στον 

Έλληνα καταναλωτή σπουδαίες υπηρεσίες, συνδεδεμένες με την αποστολή και το 

όραμα του. 

    Μέσα από το CRM προσδιορίζονται προβλήματα που επιλύθηκαν, κατακτήσεις που 

η τράπεζα κέρδισε και επιμέρους προβλήματα στην εφαρμογή που θα προσπαθήσει να 

διορθώσει στο μέλλον. Σπουδαία όμως συνεισφορά, είναι ευχή να αποτελέσει, η 

βεβαιότητα που πρέπει να αποκομίσουν τα στελέχη ενός χρηματοοικονομικού 

οργανισμού περί της αξίας και χρησιμότητας ενός CRM συστήματος.  

Δ.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

     Η μεθοδολογία ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ήταν 

θεωρητική με αναφορές δηλαδή σε πηγές και επιστημονικές τεκμηριώσεις άλλων 

συγγραφέων για το αντίστοιχο θέμα. Απορρίφθηκε από μια αρχεία η εμπειρική 

προσέγγιση στην ανάπτυξη καθώς η συλλογή ερωτηματολογίου, η κωδικοποίηση και 

ταξινόμηση του, καθώς και η στατιστική του επεξεργασία θα απαιτούσε συνεντεύξεις 

από στελέχη της υπό μελέτη τράπεζας, τα οποία και κρίθηκαν αμφίβολα ως προς την 
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ικανότητα τους να αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα αλλά και τη θετική συνεισφορά   

ενός CRM συστήματος. Επιπλέον καθώς οι εφαρμογές της διαχείρισης των 

πελατειακών σχέσεων αφορούν ένα πλήθος τραπεζικών εργασιών, θα ήταν επίσης 

αμφίβολη η αξιολόγηση σε ξεχωριστούς και μη σχετικούς παράγοντες μεταξύ τους με 

βάση την εμπειρική έρευνα. Η φύση επίσης του θέματος και η ποικιλία εφαρμογών ενός  

CRM συστήματος στο χώρο των τραπεζικών εργασιών θα απαιτούσε πιθανότητα για 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του στάθμιση με συντελεστές βαρύτητας, οι 

οποίοι αυθαίρετα θα είχαν οριστεί. 

     Συμπληρωματικά όμως αναφέρεται πως στη μεθοδολογία ανάπτυξης εντάχθηκε η 

θεματική κατηγορία της μελέτης περίπτωσης που με χρήση ενός ειδικού παραδείγματος 

(Millennium Bank), επιχείρησε να διαφωτίσει μια γενική θεωρητική προσέγγιση αλλά 

και να αναφερθεί σε περισσότερο εξειδικευμένα ζητήματα. 

 

Ε.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

      Στις παρακάτω ενότητες αναπτύσσεται η δομή ανάπτυξης της παρούσας εργασίας. 

Αυτή επιμερίζεται σε τρία ξεχωριστά μέρη – κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

περιλαμβάνεται μια εισαγωγική θεώρηση των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων καθώς και η βασική μεθοδολογία ανάπτυξης που βασίζεται α). στο θεωρητικό 

υπόβαθρο και β). στο μεθοδολογικό εργαλείο της κλασσικής ανάπτυξης μιας 

πραγματικής μελέτης περίπτωσης. 

     Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας, των ειδών 

καθώς και των εφαρμογών συστημάτων CRM, οι βασικές διαδικασίες ανάπτυξης και 

υλοποίησης ενός CRM στο πλαίσιο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και οι 

φάσεις ανάπτυξης του. 

     Στο τρίτο μέρος - κεφάλαιο παρουσιάζεται μια πραγματική μελέτη περίπτωσης 

εφαρμογής συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων της τράπεζας και του 

χρηματοοικονομικού ομίλου Millennium Bank. Η βασική δομή παρουσίασης του εν 

λόγω case study βασίζεται στο σχεδιάγραμμα: Η Τράπεζα – Το ιστορικό – Το 

πρόβλημα – Ο προσδιορισμός του επιχειρησιακού στόχου -  Η ανάγκη εφαρμογής 

CRM –  Η στρατηγική υλοποίησης του στόχου – Οι βασικές συνιστώσες του 

συστήματος διαχείρισης της τράπεζας -  Η καινοτομία και τα οφέλη EFQM. 
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     Στο καταληκτικό πλέον μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται κάποια 

βασικά συμπεράσματα από τη θεωρητική αλλά και τη μεθοδολογική προσέγγιση και 

τέλος παρεμβάλλεται πίνακας παραρτημάτων και πινάκων. 

ΙΙ. 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Α. ΈΝΝΟΙΑ CRM 

      Στο μέσο του εικοστού αιώνα, οι τεχνικές μαζικής παραγωγής και το μαζικό 

μάρκετινγκ άλλαξαν το ανταγωνιστικό τοπίο με την αύξηση της διάθεσης προϊόντων 

στους καταναλωτές. Εντούτοις, η διαδικασία αγοράς που επέτρεπε στον 

καταστηματάρχη και στον πελάτη να γνωρίσει ο ένας τον άλλο επίσης άλλαξαν 

πλήρως. Οι πελάτες έχασαν τη μοναδικότητά τους, καθώς έγιναν "αριθμοί" και οι 

καταστηματάρχες έχασαν την επαφή με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών τους καθώς 

η αγορά γέμισε από επιλογές προϊόντων και υπηρεσιών (Pride και Ferrell, 1999). Το 

παραδοσιακό μάρκετινγκ έχει μονοδιάστατο χαρακτήρα και αυτό έγκειται στο ότι 

παλαιότερα απευθυνόταν σε μεγάλα τμήματα της αγοράς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη 

του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  των ανθρώπων της αγοράς στην οποία απευθυνόταν. 

Σήμερα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για συνεχείς πωλήσεις είναι η δημιουργία 

ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή της 

οπτικής γωνίας των επιχειρήσεων και την λειτουργία αυτών από την σκοπιά του 

πελάτη. 

     Πολλές επιχειρήσεις σήμερα αγωνίζονται για να δημιουργήσουν και 

αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους τόσο με νέους όσο και με υπάρχοντες πελάτες για να 

εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη πίστη των πελατών. Μερικές επιχειρήσεις 

αγωνίζονται αποτελεσματικά και κερδίζουν αυτόν τον αγώνα μέσω της εφαρμογής των 

αρχών του μάρκετινγκ των σχέσεων, χρησιμοποιώντας στρατηγικές και τεχνολογικές 

εφαρμογές της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων (CRM).  

      Ο όρος CRM προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Customer 

Relationship Management και στην ελληνική γλώσσα θα μπορούσε να αποδοθεί ως 

διαχείριση πελατειακών σχέσεων. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εννοιολογικές 

προσεγγίσεις για τον ορισμό του CRM με διαφορετική έμφαση η καθεμία. 

Προσπαθώντας να δώσουμε έναν σύντομο και όσο το δυνατόν πλήρη ορισμό θα λέγαμε 

ότι CRM είναι η προσέγγιση του μάνατζμεντ η οποία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, 
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την προσέλκυση, την ανάπτυξη και την διατήρηση πετυχημένων σχέσεων με τους 

πελάτες διαχρονικά με σκοπό την αύξηση της διάρκειας παραμονής των επικερδών 

πελατών ως πελατών της επιχείρησης (Bradshaw και Brash, 2001. Katz κ.ά., 2002). 

Ένας εναλλακτικός ορισμός είναι: CRM είναι η ενσωμάτωση τεχνολογιών και 

διαδικασιών της επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

κάποιου πελάτη. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την απόκτηση, την ανάλυση και την 

χρήση των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες με σκοπό να πουλήσει η 

επιχείρηση περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες και να το κάνει πιο αποτελεσματικά. 

(Bose, 2002). 

Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM), διαπιστώνει κανείς από μια 

συνοπτική μελέτη των θεμελιωδών εννοιών, ότι είναι ένας συνδυασμός ανθρώπων, 

διαδικασιών και τεχνολογίας που επιδιώκει να καταλάβει τους πελάτες μιας 

επιχείρησης. Φαίνεται να συνιστά μάλιστα μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη 

διαχείριση των σχέσεων από την εστίαση στη διατήρηση πελατών και την ανάπτυξη 

σχέσης. Το CRM είναι πρώτα απ’ όλα μια φιλοσοφία, ένα ρηξικέλευθο σύστημα 

διοίκησης και κατά δεύτερο λόγο μια τεχνολογία, το λογισμικό δια μέσου του οποίου, 

σε κάποιο βαθμό, υλοποιείται η φιλοσοφία.  Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν επιτυχώς 

το CRM θα συγκεντρώσουν τις ανταμοιβές στην πίστη των πελατών και τη 

μακροχρόνια αποδοτικότητα. Εντούτοις, η επιτυχής εφαρμογή είναι αόριστη σε πολλές 

επιχειρήσεις, συνήθως επειδή δεν καταλαβαίνουν ότι το CRM απαιτεί την 

ολοκληρωτική, λειτουργική επανενεργοποίηση της πελατοκεντρικής διαδικασίας. Αν 

και μια μεγάλη μερίδα του CRM είναι η τεχνολογία, η εξέταση του CRM ως 

τεχνολογική λύση είναι πιθανό να αποτύχει. Η διαχείριση μιας επιτυχούς εφαρμογής 

CRM απαιτεί μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση της τεχνολογίας, της 

διαδικασίας, και των ανθρώπων. 

Το CRM ως φιλοσοφία εκφράζει την απόλυτη ολοκλήρωση της τεχνολογίας, της 

κουλτούρας, και των δεξιοτήτων μιας επιχείρησης, αλλά και του τρόπου λειτουργίας 

της. 

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το CRM για την ποιοτική και υψηλού επιπέδου 

εξυπηρέτηση που παρέχουν στους πελάτες τους, με απώτερο σκοπό την διατήρηση 

τους. Όμως τα αποτελέσματα θα είναι περισσότερο κερδοφόρα και εντυπωσιακά, εάν 

προχωρήσουν πέρα από την βελτίωση της επαφής μαζί τους και εστιάσουν περισσότερο 

στην προσπάθεια κατανόησης των αναγκών και επιθυμιών τους, έτσι ώστε να 
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προσαρμόσουν ανάλογα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Η σημερινή τεχνολογία 

προσφέρει αυτή την δυνατότητα και το CRM είναι έτοιμο να την υλοποιήσει. 

         Το CRM ενσωματώνει τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, το service, τις λειτουργίες 

ERP (enterprise resource planning) και SCM (supply-chain management) μέσω της 

αυτοματοποίησης της επιχειρησιακής διαδικασίας, των τεχνολογικών λύσεων, και των 

πηγών πληροφοριών για να μεγιστοποιήσει κάθε επαφή με τους πελάτες (Galbreath, 

1999).  Το CRM είναι κάτι περισσότερο από ένα μοντέρνο ζήτημα "εξυπηρετήσεων 

πελατών" ή "ποιότητας υπηρεσιών". Το CRM εστιάζει στο μετασχηματισμό ολόκληρης 

της επιχείρησης και στο πώς βλέπει και διαχειρίζεται τους  πελάτες της. Είναι μια 

στρατηγική για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι μια φιλοσοφία μετασχηματισμού 

και ένα ιδανικό για το πώς οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταγωνίζονται στον εικοστό 

πρώτο αιώνα. Γίνεται ο θεμελιώδης ακρογωνιαίος λίθος της κερδοφόρας οικονομικής 

επιτυχίας.  

         Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πετύχει στη διάκριση μέσω της λειτουργικής 

τελειότητας, της οικειότητας με τους πελάτες ή της καινοτομίας των προϊόντων χωρίς 

κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών της (Galbreath και Roberts, 

1999).  

Το CRM εστιάζει τελικά στο πως να μετατρέψει αποτελεσματικά τις πληροφορίες 

σε ευφυή επιχειρησιακή γνώση για να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις σχέσεις με 

τους πελάτες. Οι πηγές πληροφοριών μπορούν να προέλθουν από οπουδήποτε μέσα ή 

έξω από την εταιρία. Δικαίως έτσι, το CRM συντονίζει την καρδιά οποιασδήποτε 

επιχείρησης. Το CRM βοηθά μια επιχείρηση να καταλάβει ποιοι πελάτες είναι 

σημαντικοί για να αποκτήσει, ποιους πελάτες να κρατήσει, ποιοι έχουν την 

αναξιοποίητη δυνατότητα, ποιοι είναι στρατηγικής σημασίας, ποιοι είναι σημαντικοί, 

ποιοι είναι κερδοφόροι και ποιοι πρέπει να εγκαταλειφθούν. Αυτή η γνώση βοηθά 

τελικά μια επιχείρηση να καθορίσει πώς να πουλήσει και να συντηρήσει τις μοναδικές 

ανάγκες κάθε πελάτη. Στην πραγματικότητα, δεν μπορεί απλά να αντέξει οικονομικά να 

παρέχει σε όλους το ίδιο επίπεδο προσοχής. Οι καλύτερες προσπάθειές της πρέπει να 

διατηρηθούν για εκείνους τους πελάτες τους οποίους η  επιχείρηση θέλει  να κρατήσει 

και να επεκτείνει. Η δημιουργία του βέλτιστου περιβάλλοντος CRM είναι και θα γίνει 

όλο και περισσότερο μια γρήγορα αυξανόμενη κρίσιμη επιχειρησιακή πρόκληση.  
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Β. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CRM  

Οι εφαρμογές CRM συνήθως αποτελούνται από διαφορά υποσυστήματα που 

περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες τις 

επιχείρησης. Μια συνοπτική διάκριση των υποσυστημάτων του  CRM συνίσταται σε 

τρεις κατηγορίες: (Γιαννακόπουλος, 2003) 

 Λειτουργικό CRM (Operational CRM) 

 Συνεργατικό CRM (Collaborative CRM) 

 Αναλυτικό CRM (Analytical CRM) 

Οι εφαρμογές CRM θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη συνδέσμων 

μεταξύ των παραπάνω υποσυστημάτων γιατί αυτό θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 

για την απαιτούμενη ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης και των 

διαθεσίμων δεδομένων. Μιλώντας για δεδομένα, αυτά μπορεί να προέρχονται από τα 

σημεία επαφής ή από εξωτερικές πηγές και φυσικά αφορούν τόσο τους πελάτες όσο και 

το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Εφόσον καθίσταται δυνατό τα τρία υποσυστήματα μεταξύ τους να 

ολοκληρωθούν, συμπεραίνουμε τότε πως αυτά μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως τη 

φιλοσοφία του CRM. Βεβαία δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ένα 

σύστημα CRM θα πρέπει να ενσωματώνεται στην όλη επιχειρησιακή υποδομή ώστε 

τελικά να μπορέσει να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει ως στρατηγικό εργαλείο για τη 

δημιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Κοσμάτος, 2004). 

i. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ CRM 

Το λειτουργικό CRM, επίσης γνωστό ως “front-office” CRM, περιλαμβάνει τις 

περιοχές όπου υπάρχει  άμεση επαφή της επιχείρησης με τους πελάτες. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις αναφέρονται και ως σημεία επαφής "touch points" με τους πελάτες. 

Ένα σημείο επαφής μπορεί να είναι μια εισερχόμενη επαφή π.χ., μια κλήση στην 

γραμμή υποστήριξης των πελατών μιας επιχείρησης ή μια εξερχόμενη επαφή π.χ., μια 

κλήση που αφορά τηλεφωνική πώληση ή μια προωθητική ενέργεια μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Η πλειοψηφία των προϊόντων CRM στην αγορά εμπίπτει σήμερα στη 

λειτουργική κατηγορία.  (Jill Dyché, 2002). 

Η λειτουργική διάσταση του CRM αφορά τις διαδικασίες με τις οποίες η 

επιχείρηση έρχεται σε επαφή με τους πελάτες. Το λειτουργικό CRM αποτελεί εκείνο το 

κομμάτι του συστήματος που μοιάζει περισσότερο με ERP με τυπικές front-office 

διαδικασίες, την εξυπηρέτηση του πελάτη, την διαχείριση των παραγγελιών, την 
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αυτοματοποίηση των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Μάλιστα, αυτή είναι ίσως η 

πρωταρχική χρήση του CRM μέχρι και σήμερα. Με άλλα λόγια, είναι οι διαδικασίες 

που υποστηρίζουν τα σημεία της άμεσης επαφής με τον πελάτη μέσω web, fax, email 

τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου καναλιού επικοινωνίας. Στο λειτουργικό 

CRM η επιχείρηση έχει την δυνατότητα όχι μόνο να επικοινωνεί με τους πελάτες της με 

συνεπή τρόπο, να συγκεντρώσει δεδομένα για αυτούς και τις τρέχουσες αλλαγές στη 

διαμόρφωση των αναγκών/επιθυμιών τους, αλλά και να ελέγχει τις συναλλαγές της μαζί 

τους. 

Το παρακάτω σχήμα επεξηγεί τα διάφορα επίπεδα του λειτουργικού CRM.  

 

Σχήμα 1: Τα επίπεδα του λειτουργικού CRM, The CRM Handbook, A Business Guide to 
CRM,Jill Dyché (2002), σελ.11 

Το λειτουργικό CRM επιτρέπει και βελτιώνει τις επικοινωνίες από και προς 

τους πελάτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως την βελτιστοποίηση της υπηρεσίας. 

Για παράδειγμα επειδή ένας τραπεζικός πελάτης μπορεί να ελέγξει  το υπόλοιπο του 

λογαριασμού του από το διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι δεν προτιμά να εκτελέσει τις 

συναλλαγές του στο τραπεζικό κατάστημα.  

 

ii.  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ CRM 

Συχνά η εφαρμογή και χρήση ενός αποδοτικού CRM επιβάλλει την ικανοποίηση 

της ανάγκης αποτελεσματικής διαχείρισης του αρχείου των πελατών μια επιχείρησης. 

Για να εξασφαλιστούν οι back office διαδικασίες που ανανεώνουν και διαχειρίζονται το 

αρχείο των πελατών, απαιτούνται αποτελεσματικές τεχνολογίες που διευκολύνουν την 

αλληλεπίδραση μαζί τους. (Devadoos και Pan,2006). Η επιχείρηση διαθέτοντας μια 

ολοκληρωμένη βάση πληροφοριών, μπορεί να στοχεύσει σε κάθε ενδιαφέρον τμήμα 

της αγοράς, έχοντας τη δυνατότητα να προσαρμόσει και να βελτιώσει ανάλογα τις 
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λειτουργίες της επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα. Την ολοκλήρωση των 

δεδομένων των πελατών από πολλά σημεία επαφής επιτυγχάνει το συνεργατικό CRM 

που είναι υπεύθυνο να συγκεντρώνει δεδομένα από πολλές πηγές είτε αυτές είναι 

εσωτερικές από τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης, είτε εξωτερικές δηλαδή από το 

μικρο-περιβάλλον και το μακρο-περιβάλλον. Με την συλλογή και την ολοκλήρωση των 

δεδομένων αυτών δημιουργείται η βάση που θα παρέχει τις σωστές πληροφορίες στο 

σωστό χρόνο, διαμορφώνοντας τη σφαιρική εικόνα των πελατών αλλά και τα 

χαρακτηριστικά της λειτουργίας της επιχείρησης σε σχέση με αυτούς. Με τη χρήση του 

συνεργατικού CRM παρέχεται η πρόσβαση σε μία βάση που περιέχει τις υπάρχουσες 

λύσεις και προτάσεις που έχουν δημιουργηθεί για τους πελάτες (Κοσμάτος, 2004). 

Το συνεργατικό CRM αναφέρεται στα διάφορα κανάλια επικοινωνίας με τα 

οποία μπορεί ο πελάτης να επικοινωνήσει με την επιχείρηση. Είναι κάθε λειτουργία του 

CRM η οποία προσφέρει ένα σημείο αλληλεπίδρασης μεταξύ του πελάτη και του 

καναλιού του ίδιου. Κάποτε η επαφή με τους πελάτες πραγματοποιούνταν μέσα από το 

παραδοσιακό ταχυδρομείο και τους προσωπικούς πωλητές. Ωστόσο, σήμερα οι 

επιχειρήσεις επιδιώκουν την διερεύνηση των τρόπων επικοινωνίας έτσι ώστε να 

απευθύνονται σε ολοένα και περισσότερους πελάτες, αλλά παράλληλα να 

ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της πελατειακής τους βάσης. Στην 

επιδίωξη αυτή των επιχειρήσεων σημαντικός συμπαραστάτης αποτελεί το διαδίκτυο και 

η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών μέσω κυρίως των συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Το 

συνεργατικό CRM αποτελούν το κέντρο επικοινωνίας ή τηλεφωνικό κέντρο το οποίο 

σήμερα τείνει να μετατραπεί σε κέντρο συνδιαλλαγής με τον πελάτη, το δίκτυο 

συντονισμού καθώς και τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας που αναφέρθηκαν στο 

λειτουργικό CRM, αν και στο συνεργατικό CRM τονίζεται ιδιαίτερα η ενσωμάτωση 

του διαδικτύου. Επίσης θα μπορούσε να σημαίνει ακόμα και στρατηγική καναλιών 

επικοινωνίας (παροχή δυνατότητας ενιαίας θεώρησης της εικόνας του πελάτη μέσα από 

την  χρήση πολλαπλών επιλογών για τα κανάλια επικοινωνίας). 

Το σημείο κλειδί έγκειται στο ότι όλα αυτά τα κανάλια θα πρέπει να 

επιτυγχάνουν ένα τέτοιο επίπεδο συνεργασίας, ώστε ο πελάτης να απολαμβάνει την ίδια 

πληροφορία και την ίδια ποιοτική εξυπηρέτηση, ανεξάρτητα από το κανάλι που θα 

επιλέξει να έρθει σε επαφή με την επιχείρηση. Ακόμα, δεν αποκλείεται στη 

συγκεκριμένη διάσταση η συνεργασία της επιχείρησης και με προμηθευτές και 

συνεργάτες με σκοπό την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του πελάτη. 
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iii. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ CRM 

Το αναλυτικό CRM, επίσης γνωστό ως “back-office”  ή "στρατηγικό" CRM, και 

περιλαμβάνει την κατανόηση των δραστηριοτήτων των πελατών που συμβαίνουν front-

office. Το Αναλυτικό CRM απαιτεί την τεχνολογία (για να συνταχθούν και να 

επεξεργαστούν τα δεδομένα των πελατών για να διευκολυνθεί η ανάλυση) και νέες 

επιχειρησιακές διαδικασίες (για να βελτιωθούν οι πρακτικές αντιμετώπισης των 

πελατών, να αυξηθεί η πίστη και η αποδοτικότητα), (Jill Dyché, 2002). 

Οι πρώτες δύο διαστάσεις του CRM δημιουργούν πληθώρα δεδομένων για την 

επιχείρηση και βελτιώνουν τις λειτουργικές διαδικασίες επαφής με τους πελάτες. Όμως 

ο απώτερος στόχος ενός CRM συστήματος είναι η γνώση και η κατανόηση της 

πελατειακής βάσης. Αυτό σημαίνει δημιουργία γνώσης από τα στοιχεία που έχουν 

συγκεντρωθεί και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το αναλυτικό CRM. Το κομμάτι αυτό 

χρησιμοποιεί τα δεδομένα των πελατών για ανάλυση, μοντελοποίηση και αξιολόγηση, 

με στόχο τη δημιουργία επωφελών σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών. 

Η διάσταση αυτή ενοποιεί τα δεδομένα των πελατών που έρχονται από διάφορα 

κανάλια σε ένα μοναδικό σύστημα για να παρέχει μια πλατφόρμα για αποφάσεις. Δίνει 

νόημα στους όγκους πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τα CRM συστήματα, τις 

βάσεις δεδομένων και τις συναλλαγές. Είναι το κομμάτι του CRM που αιχμαλωτίζει τα 

δημογραφικά δεδομένα των συναλλαγών των πελατών από το λειτουργικό CRM και 

από διάφορες άλλες πήγες και προσφέρει την δυνατότητα κατανόησης της 

συμπεριφοράς των πελατών και των προτιμήσεων τους, επιτρέποντας την 

βελτιστοποίηση της αμφίδρομης επικοινωνίας με τον πελάτη. Εάν θεωρήσουμε το 

συνεργατικό και το λειτουργικό CRM ως τμήματα για το front-office, το αναλυτικό 

CRM είναι το back-office του CRM και μάλιστα απευθυνόμενο στη διοίκηση της 

εταιρείας για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ και τη διαμόρφωση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής. 

Το παρακάτω σχήμα επιδεικνύει πώς τα δεδομένα και οι διαδικασίες 

συνδυάζονται για να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές ενέργειες: 
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Σχήμα 2: Δεδομένα & Διαδικασίες CRM, The CRM Handbook, A Business Guide to 
CRM,Jill Dyché (2002),σελ.12 

 

Γ. ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CRM 

Ο τελικός σκοπός ενός CRM, είναι η διατήρηση (παραμονή) των επικερδών 

πελατών, κάτι που επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση τους. (Οι θεωρητικές βάσεις του 

CRM είναι το μάρκετινγκ των σχέσεων με τους πελάτες (relationship marketing), ο 

πελατο - κεντρικός προσανατολισμός (customer-centric orientation), η ικανοποίηση των 

πελατών, οι αλλαγές στην επιχειρησιακή διαδικασία και οι αλλαγές στην επιχειρησιακή 

κουλτούρα τα οποία αναλύονται στα παρακάτω υποκεφάλαια. 

i.  Ο ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Στο παρελθόν η εστίαση των προϊοντο-κεντρικών εταιρειών ήταν η παραγωγή 

και η αποδοτικότητα των καναλιών διανομής, ενώ των εταιρειών παροχής υπηρεσιών 

ήταν η προσφορά όσο το δυνατόν ποιοτικών υπηρεσιών. Η πελατοκεντρική 

επιχειρησιακή διαδικασία (Customer Centric Business Processing), (Bolton Mike, 2004) 

είναι μία δράση που αναγνωρίζει ότι οι βασικές ικανότητες μπορεί να είναι σημαντικές 

αλλά δεν είναι ικανές να συμβαδίσουν με την αλλαγή και να ευδοκιμήσουν σε μια 

αυξανόμενα ανταγωνιστική αγορά. 

Η πελατοκεντρική επιχειρησιακή διαδικασία είναι μια προσέγγιση που 

πραγματικά προσπαθεί να βάλει τις ανάγκες του πελάτη στην καρδιά όλων των κύριων 

λειτουργιών της επιχείρησης. Για να υπάρχει αποτέλεσμα απαιτούνται μηχανισμοί που 

θα φέρουν αλλαγές τόσο στις διαδικασίες της επιχείρησης όσο και στον σχεδιασμό και 

στην υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλων αλλαγών στην 
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υφιστάμενη τεχνολογική υποστήριξη. Η σημαντικότερη όμως αλλαγή που φέρνει στην 

επιχείρηση είναι η αλλαγή της κουλτούρας. 

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας  είναι  η εταιρεία να γνωρίσει, να κατανοήσει 

τους πελάτες, για να τους φερθεί όπως αυτοί περιμένουν ότι θα τους φερθεί, να 

προεξοφλεί τις ανάγκες τους και να ανταποκρίνεται θετικά στις προσδοκίες τους. 

Στην πελατοκεντρική επιχειρησιακή διαδικασία υπάρχει υψηλός βαθμός 

σεβασμού προς τους πελάτες ο οποίος κατευθύνει την δράση της επιχείρησης. Μια 

πελατοκεντρική εταιρεία παρέχει συνεχή και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών ή 

προϊόντων για μια μεγάλη χρονική περίοδο πάνω σε όλα τα σημεία πρόσβασης του 

πελάτη, σε όλα τα προγράμματα πωλήσεων μάρκετινγκ και υπηρεσιών και γενικά καθ’ 

ολοκληρίαν σε όλα τα μέρη της επιχείρησης. 

ii. Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Σε μία έρευνα του, ο διοικητικός σύμβουλος και συντάκτης, Fredrick Reichheld, 

ανακάλυψε πως ακριβώς αντιδρούν οι πελάτες στους προμηθευτές τους σήμερα. Η 

έρευνα του Reichheld (1996) συνοψίζεται ως εξής: Υπολογίζεται ότι ένα κατά 

προσέγγιση ποσοστό 15-40% των πελατών λένε είναι ότι είναι " ατελώς ικανοποιημένοι 

"  από μια επιχείρηση κάθε έτος. Επιπλέον, κοστίζει πέντε έως επτά φορές περισσότερο 

σε μία επιχείρηση για να βρει  νέους πελάτες από το να διατηρήσει τους υπάρχοντες 

πελάτες. Προσεγγιστικά επίσης πάλι, το 98% των δυσαρεστημένων πελατών δεν 

παραπονιούνται ποτέ – απλά μεταπηδούν  σε άλλους ανταγωνιστές. 

Στην  αντίθετη πλευρά από την άλλη, αλλά στην ίδια έρευνα, οι «συνολικά 

ικανοποιημένοι» πελάτες είναι έξι φορές πιθανότερο να ξαναποκτήσουν τα προϊόντα 

μιας επιχείρησης σε ένα χρονικό περιθώριο ενός έως δύο ετών από τους «ατελώς 

ικανοποιημένους». Επιπρόσθετα, μια μείωση 5% της απουσίας πελατών μπορεί να 

οδηγήσει σε αυξήσεις κέρδους από 30 έως 85%. Τέλος, αν οι επιχειρήσεις αυξάνουν τη 

διατήρηση πελατών τους κατά 2%, αυτό συντελεί να είναι το αντίτιμο της μείωσης των 

εξόδων λειτουργίας τους κατά 10% (Bhote, 1996).  

Με βάση την έρευνα του Reichheld σε ποικίλες βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις 

πρέπει να  ικανοποιούν  τους πελάτες τους σε μεμονωμένη βάση. Αλλά αυτό το επίπεδο 

ικανοποίησης είναι δύσκολο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες τιμές και τις ανάγκες 

κάθε προσώπου με το οποίο μια επιχείρηση έχει μια αλληλεπίδραση. Πιστεύουμε, 

εντούτοις, ότι υπάρχουν μερικές βασικές περιοχές στις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να 
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εστιάσει  προκειμένου να ρυθμιστούν αποτελεσματικότερα οι σχέσεις με τους  πελάτες  

για τη γενική επιτυχία της επιχείρησης  και για τη συνολική ικανοποίηση των πελατών. 

Όταν ένας πελάτης αγοράζει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν 

εκείνη την απόφαση αγοράς. Εντούτοις, ο πελάτης αγοράζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 

όταν οι προσδοκίες του έχουν ικανοποιηθεί, ή έχουν ξεπεραστεί, από την άποψη της 

προσφοράς και της εξατομικευμένης προσοχής των υπαλλήλων μιας εταιρίας. Οι 

επιχειρήσεις που δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών σε συνεχή βάση δεν 

έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ειδικά σε καθεστώς ανταγωνισμού.             

Συμπερασματικά, υπάρχουν τρεις ευδιάκριτες περιοχές που οι επιχειρήσεις 

πρέπει να στραφούν αν θέλουν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πελατών: 

1. προσαρμογή  

2. προσωπικές σχέσεις και  

3. υπηρεσία/υποστήριξη μεταπώλησης (Galbreath, Roberts, 1999). 

 

Προσαρμογή  

        Οι πελάτες θέλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ή υπερβαίνουν 

τις ανάγκες τους. Σύμφωνα με το βιβλίο Workforce 2000, το ποσοστό των γυναικών, 

των μειονοτήτων και των μεταναστών που εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό θα 

συνεχίσει να αυξάνεται και πέρα από το έτος 2000 (Johnston και Packer, 1987). 

Προσθέστε σε αυτήν την τάση τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να συναλλάσσεται με 

ολόκληρο τον κόσμο (μέσω του διαδικτύου), και οι επιχειρήσεις βρίσκονται με μια 

διαφορετική και ευρέως διεσπαρμένη βάση πελατών με την αυξανόμενη αγοραστική 

δύναμη. Η δημιουργία των προϊόντων και των υπηρεσιών που συναντούν τις 

διαφορετικές ανάγκες  μιας τέτοιας βάσης πελατών που θα γίνει ένα απαραίτητο μέρος 

για την διατήρηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης.  

        Η εποχή της βιομηχανίας επέβαλε τη "μαζική" νοοτροπία που διάρκεσε στο μέσο 

του αιώνα. Μαζικές ποσότητες τυποποιημένων προϊόντων στα ράφια. Στην τρέχουσα 

εποχή των πληροφοριών και της γνώσης, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ανταγωνιστικό  

πλεονέκτημα στην αναπτυσσόμενη, βασισμένη στη γνώση, οικονομία δεν είναι πλέον η 

μαζική παραγωγή, το μαζικό μάρκετινγκ, η μαζική διανομή, η ομοιόμορφες πολιτικές 

και η οικονομίες κλίμακας (Herari, 1997). Επειδή τα κλειδιά για την επιχειρησιακή 

επιτυχία βρίσκονται στην εξέταση της μοναδικής ιδιοσυγκρασίας κάθε μεμονωμένου 

πελάτη. Με μια τέτοια διαφορετική, βάση πελατών, πιστεύουμε ότι η μαζική 
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προσαρμογή θα γίνει ένα όλο και περισσότερο ουσιαστικό συστατικό στη ικανοποίηση 

των αναγκών του πελάτη στον εικοστό πρώτο αιώνα.  

Προσωπικές σχέσεις  

        Μια σχέση, εξ ορισμού, είναι μια οδός διπλής κατεύθυνσης. Από μια προοπτική 

πελάτη-προμηθευτών, αυτό ισχύει βεβαίως. Η έρευνα του Reichheld μας παρουσιάζει 

ότι πολλές επιχειρήσεις μπορούν να χάσουν μέχρι 40% των πελατών τους σε ένα έτος. 

Για οποιαδήποτε επιχείρηση, αυτό είναι μια λογική στατιστική. Η δημιουργία σχέσεων 

μακράς διαρκείας και η δημιουργία της πίστης των πελατών είναι όλη η ουσία. Αλλά 

για την οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες απαιτείται να δώσουν μεγάλη προσοχή οι 

προμηθευτές. Αυτό σημαίνει πως πρέπει συνεχώς να δίνεται αξία στους πελάτες. 

Σημαίνει επίσης αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό στον πελάτη. Δεν γεννάται θέμα 

ότι οι δεσμοί που ενισχύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ μιας επιχείρησης και των πελατών 

της είναι κατά ένα μεγάλο μέρος βασισμένοι στις στενές, προσωπικές σχέσεις μεταξύ 

των ατόμων στις επιχειρήσεις (Bhote,1996).  

        Όλο και περισσότεροι πελάτες θα στηριχθούν στα απρόσωπα μέσα, τα αγαθά και 

τις υπηρεσίες (το διαδίκτυο, παραδείγματος χάριν), αλλά αυτό δεν θα μικραίνει τη 

βασική ανθρώπινη επιθυμία για τις προσωπικές σχέσεις σε κάθε έναν από μας. Στην 

πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις που μπορούν να παρέχουν την αποδοτικότητα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και την δυνατότητα να καθιερωθούν οι προσωπικές σχέσεις θα 

αποδειχθούν σκληροί ανταγωνιστές.  

Υπηρεσία/υποστήριξη μεταπώλησης  

        Σύμφωνα με μια μελέτη ιδρύματος Rockefeller αναφορικά με τους 

επικρατέστερους λόγους που οι πελάτες αφήνουν τους προμηθευτές τους, εντοπίστηκαν 

οι ακόλουθες αιτιάσεις:  

• 14% τους αφήνουν λόγω των παραπόνων που δεν αντιμετωπίστηκαν  

• 9% τους αφήνουν λόγω του ανταγωνισμού  

• 9% τους αφήνουν λόγω του επανεντοπισμού και  

• 68% τους αφήνουν λόγω κανενός ειδικού λόγου (Griffin, 1995).  

Αυτός ο τελευταίος αριθμός - ότι 68 τοις εκατό που χάνονται λόγω κανενός ειδικού 

λόγου είναι σημαντικός. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι "κανένας ειδικός λόγος" δεν 
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σημαίνει ότι πολλοί πελάτες, στην πραγματικότητα μια πλειοψηφία, έφυγαν λόγω της 

παραμέλησης. Για πολλές επιχειρήσεις, μια πώληση είναι μια πώληση. 

Πραγματοποιήστε μια πώληση, κινηθείτε προς την επόμενη.  

Μην απασχολήστε ποτέ με το τι ο πελάτης θα θελήσει ή έχει ανάγκη πέρα από την 

πώληση. Αυτή η νοοτροπία αναπαράγει ένα περιβάλλον για τη φτωχή ικανοποίηση και 

την αποστασία των πελατών, η οποία, όπως η έρευνα Reichheld επισημαίνει, προκαλεί 

αρνητικές συνέπειες σε μια επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Όπως είδαμε νωρίτερα, 

επιχειρήσεις που εστιάζονται στα μειωμένα ποσοστά αποστασίας κατά ακριβώς 5%, 

μπορεί να αυξήσουν τα κέρδη κατά τουλάχιστον 85%. Το συμπέρασμα, σύμφωνα με 

τον Bhote (1996), είναι ότι «Η πίστη βεβαιώνεται με το να μην ξεχάσεις ποτέ τον 

πελάτη, ακόμα και αρκετό καιρό μετά την πώληση. Λέγεται ότι η υπηρεσία στον 

πελάτη είναι πέντε φορές πιο σημαντική από την τιμή και η μεγάλη προσοχή στον 

πελάτη μετά την πώληση είναι πέντε φορές σημαντικότερη από την υπηρεσία, από την 

άποψη της μακροπρόθεσμης πίστης».  

         Γιατί θα έπρεπε μια εταιρία να εστιάσει στην υπηρεσία και την υποστήριξη μετά 

την πώληση; Σε μια εποχή όπου τα υψηλής ποιότητας πρότυπα είναι η ελάχιστη 

απαίτηση για ανταγωνιστικότητα, η ποιότητα δεν γίνεται πλέον ένας παράγοντας 

ανταγωνιστικής διαφοροποίησης. Με το να δώσει προσοχή στους πελάτες μετά από την 

πώληση με απαντήσεις και δυναμικές υπηρεσίες και την υποστήριξη μπορεί να θέσει 

μια επιχείρηση εκτός ανταγωνισμού. 

iii.   ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

         Όχι πριν πολύ καιρό, οι επιχειρήσεις με τις αποδοτικότερες εγκαταστάσεις και 

τους μεγαλύτερους πόρους ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών με 

τυποποιημένα προϊόντα, συγκεντρώνοντας τα πλεονεκτήματα μέσω των κερδών της 

παραγωγικότητας και του χαμηλότερου κόστους. Το μαζικό μάρκετινγκ και η μαζική 

παραγωγή ήταν επιτυχή εφ' όσον οι πελάτες ικανοποιούνταν με τα τυποποιημένα 

προϊόντα. Καθώς περισσότερες εταιρίες μπήκαν στην αγορά, οι τεχνικές μαζικού 

μάρκετινγκ, όπου ο στόχος ήταν να πωληθεί καθετί που παρήγαγε η επιχείρηση, 

άρχισαν να χάνουν την αποτελεσματικότητα τους. Το μάρκετινγκ στόχων, ή η 

κατάτμηση, μετατόπισε την εστίαση μιας επιχείρησης σε ρυθμιστικά προϊόντα και τις 

προσπάθειες μάρκετινγκ που εστιάζουν στις απαιτήσεις πελατών. Οι μεταβαλλόμενες 

ανάγκες και οι προτιμήσεις των πελατών απαιτούν από τις εταιρίες να ορίζουν συνεχώς 

μικρότερα τμήματα αγοράς (segmentation). 
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          Είναι γνωστό ότι η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών είναι πιο κερδοφόρα 

από την οικοδόμηση νέων σχέσεων. Συνεπώς, το  μάρκετινγκ των σχέσεων  

αναπτύχθηκε στη βάση ότι οι πελάτες ποικίλλουν στις ανάγκες, στις προτιμήσεις, στην 

αγοραστική συμπεριφορά, και στην ευαισθησία των τιμών. Επομένως, με την 

κατανόηση των πελατών και την αποδοτικότητα αυτών, οι επιχειρήσεις μπορούν 

καλύτερα να προσαρμόσουν τις προσφορές τους για να μεγιστοποιήσουν τη γενική αξία 

από το χαρτοφυλάκιο των πελατών τους. Μια αύξηση 5% στη διατήρηση των πελατών 

οδήγησε σε μια αύξηση στη μέση διάρκεια της αποδοτικότητας των πελατών από 35%  

έως και 95%, οδηγώντας σε σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της 

επιχείρησης (Reichheld 1996a, b). 

          Οι τεχνικές του μάρκετινγκ των πελατειακών σχέσεων εστιάζουν στους απλούς 

πελάτες και απαιτούν από την εταιρία να οργανωθεί γύρω από τον πελάτη, παρά γύρω 

από το προϊόν. Οι πελατοκεντρικοί οργανισμοί ενσωματώνουν το μάρκετινγκ και άλλες 

επιχειρησιακές διαδικασίες για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες και να ανταποκριθούν 

στις πιέσεις της αγοράς. Εταιρίες που εξελίσσονται σε αυτό το στάδιο θα ωφεληθούν 

από μια επαφή μάρκετινγκ-παραγωγής, με συνέπεια την ευελιξία για την αντιμετώπιση 

των αλλαγών στις ανάγκες των πελατών άμεσα και αποτελεσματικά (Prabhaker, 2001).  

         Το παρακάτω σχήμα  καταδεικνύει την αλλαγή από αδύνατες σε ισχυρές 

πελατειακές σχέσεις με βάση την αλλαγή στις στρατηγικές μάρκετινγκ από το μαζικό 

μάρκετινγκ, μάρκετινγκ στόχων και το μάρκετινγκ των πελατειακών σχέσεων. 

 

 

Σχήμα 3: Αλλαγή στις πελατειακές σχέσεις μέσω ενός CRM, "Integrated marketing-
manufacturing strategies," The Journal of Business & Industrial Marketing, (2001) 
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Παρά τις τεχνολογικές προοπτικές που συζητήθηκαν στο προηγούμενο τμήμα, οι 

φιλοσοφικές βάσεις του CRM είναι το μάρκετινγκ των σχέσεων, η αποδοτικότητα των 

πελατών, η διαρκής αξία, η διατήρηση και η ικανοποίηση που δημιουργήθηκε μέσω της 

διαχείρισης της επιχειρησιακής διαδικασίας. Στην πραγματικότητα, (Anton, 1996) το 

CRM είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των σχέσεων με τους 

πελάτες με την επανενεργοποίηση της αξίας των πελατών μέσω καλύτερης 

αποκατάστασης των υπηρεσιών και του ανταγωνιστικού προσδιορισμού της 

προσφοράς. Το CRM είναι ένας συνδυασμός της επιχειρησιακής διαδικασίας και της 

τεχνολογίας που επιδιώκει για να κατανοήσει τον πελάτη της επιχείρησης (Couldwell, 

1998).  Οι επιχειρήσεις έχουν προειδοποιηθεί επανειλημμένα ότι η αποτυχία είναι 

αναμενόμενη εάν θεωρήσουν ότι το CRM είναι μόνο μια λύση τεχνολογική 

(Goldenberg, 2000). 

         Η δήλωση “η διατήρηση των πελατών είναι πιο κερδοφόρα από την οικοδόμηση 

νέων σχέσεων” είναι ιδιαίτερα αληθινή στη μεταβαλλόμενη αγορά του διαδικτύου. Η 

Boston Consulting Group υπολογίζει ότι κοστίζει $6.80 στην εταιρεία η διατήρηση για 

κάθε έναν υπάρχοντα πελάτη μέσω του διαδικτύου, έναντι $34 για να αποκτήσει έναν 

νέο πελάτη (Hildebrand, 1999). Μια πρόσφατη έρευνα της Deloitte Consulting σε 

περισσότερους από 900 υπάλληλους σε διαφορετικές βιομηχανίες αποκάλυψε, ότι 

κατασκευαστές που θέτουν στόχους για τη βελτίωση της πίστης των πελατών είναι 60% 

πιο επικερδείς από εκείνους που δεν έχουν μια τέτοια στρατηγική  (Saunders, 1999). 

Μια στρατηγική CRM μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθούν νέοι πελάτες, και το πιο 

σημαντικό, να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν οι υπάρχοντες πελάτες. 

         Το CRM είναι ένα ευρέως πελατοκεντρικό επιχειρησιακό πρότυπο που πρέπει να 

χτιστεί γύρω από τον πελάτη. Είναι μια συνεχής προσπάθεια που απαιτεί να 

επανασχεδιαστεί ο πυρήνας της επιχειρησιακής διαδικασίας ξεκινώντας από την 

προοπτική των πελατών και περιλαμβάνοντας την ανατροφοδότηση των πελατών. Σε 

μια προσέγγιση με βάση το προϊόν, ο στόχος είναι να βρεθούν οι πελάτες για τα 

προϊόντα με την χρησιμοποίηση του μαζικού μάρκετινγκ. Σε μια πελατοκεντρική 

προσέγγιση, ο στόχος είναι να αναπτυχθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα 

ανταποκριθούν στις ανάγκες πελατών. Προτείνονται  πέντε βήματα στο σχεδιασμό ενός 

πελατοκεντρικού οργανισμού (Seybold, 1998; Seybold κ.α.., 2001): 

  

1.  Η διευκόλυνση των πελατών να κάνουν συναλλαγές  

2.  Η εστίαση στον τελικό πελάτη  
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3. Ο επανασχεδιασμός του front office και  η εξέταση των ροών των πληροφοριών 

μεταξύ του front office και του back office 

4. Η ενθάρρυνση της πίστης των πελατών  

5. Η ενσωμάτωση μετρήσιμων ελέγχων και ισορροπιών για συνεχή βελτίωση.  

         Οι στόχοι ενός πελατοκεντρικού προτύπου είναι η αύξηση του εισοδήματος, η 

προώθηση της πίστης των πελατών, η μείωση του κόστους των πωλήσεων και των  

υπηρεσιών, και η βελτίωση των διαδικασιών. H βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες 

απαιτεί μια πλήρη κατανόηση όλων των πελατών, κερδοφόρων και μη-κερδοφόρων, 

και έπειτα να οργανωθεί η επιχειρησιακή διαδικασία για να μεταχειριστεί τους πελάτες 

χωριστά με βάση τις ανάγκες και τις αξίες τους  (Renner, 2000). Το παράδειγμα της 

επανενεργοποίησης της επιχειρησιακής διαδικασίας, προσφέρει μια ολιστική άποψη της 

επιτυχίας και των παραγόντων αποτυχίας (Al-Mashari και Zairi, 1999). Συγκεκριμένα, 

η αλλαγή διαχείρισης, η υποστήριξη διαχείρισης, η οργανωτική δομή, η διαχείριση του 

προγράμματος, και η τεχνολογία πληροφοριών είναι αναγκαία. Επιχειρήσεις που 

εξετάζουν την εφαρμογή ενός CRM μπορούν επίσης να ωφεληθούν από την εξέταση 

αυτών των πέντε ζητημάτων.   

iv.  ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

Η εφαρμογή της επιχειρηματικής τεχνολογίας, όπως το CRM και το ERP, απαιτεί 

αλλαγές στην επιχειρησιακή φιλοσοφία (Al-Mashari και Zairi, 2000). Ενώ η τεχνολογία 

και οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι και τα δύο κρίσιμοι παράγοντες της επιτυχίας 

του CRM, στην ουσία οι  υπάλληλοι είναι οι δομικές μονάδες των σχέσεων με τους 

πελάτες. Υπάρχουν διάφορες βασικές διαστάσεις επιτυχίας στην εφαρμογή του CRM 

που περιλαμβάνουν τη διοίκηση  και τους υπαλλήλους κάθε επιχείρησης.  

Η αφοσίωση της διοίκησης κάθε επιχείρησης είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για 

να φέρει μια καινοτομία στην εταιρεία και να εξασφαλίσει την παράδοση τα 

υποσχόμενα οφέλη. Ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός απαιτεί την υποστήριξη της 

διοίκησης και την αφοσίωση στο CRM από αρχή μέχρι τέλους στην εφαρμογή του 

CRM. Επιπλέον, η διοίκηση πρέπει να παρέχει την βάση στις πρωτοβουλίες του CRM 

για την ηγεσία, την κατεύθυνση της στρατηγικής και την ευθυγράμμιση του οράματος 

της εταιρείας και των επιχειρησιακών στόχων  (Herington και Peterson, 2000). Αυτή η 

άποψη ενισχύθηκε σε μια πρόσφατη έκθεση της ομάδας ΜΕΤΑ (1998) που ξεχώρισε 

την υποστήριξη και τη συμμετοχή της διοίκησης ως βασικό παράγοντα επιτυχίας για 

την εφαρμογή του CRM.  
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Όπως στις περισσότερες σημαντικές προσπάθειες αλλαγής, οι αντιρρήσεις και η 

διαφωνία μεταξύ των διάφορων λειτουργικών τμημάτων που προκύπτουν στο στάδιο  

του επαναπροσδιορισμού της επιχείρησης και της εφαρμογής του CRM μπορούν να 

λυθούν μέσω της προσωπικής παρέμβασης των διοικητικών στελεχών, και συνήθως 

καταλήγει στην αλλαγή σε ολόκληρη την κουλτούρα της επιχείρησης.  Η έκθεση της 

ομάδας ΜΕΤΑ (1998) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επένδυση στην τεχνολογία 

CRM χωρίς μια πελατοκεντρικά  προσανατολισμένη φιλοσοφία της επιχείρησης είναι 

σαν να πετάς χρήματα σε μια μαύρη τρύπα. Ο Dickie (1999) επίσης προειδοποιεί 

ενάντια στην έναρξη ενός προγράμματος CRM εάν η ανώτερη διοίκηση δεν πιστεύει 

πλήρως στην ανακατασκευή ενός πελατοκεντρικού επιχειρησιακού προτύπου.  

Τα προγράμματα CRM απαιτούν την απερίσπαστη προσοχή της ομάδας του 

προγράμματος εφαρμογής σε συνεργασία με τους αντιπροσώπους από τις πωλήσεις, το 

μάρκετινγκ, την παραγωγή, την εξυπηρέτηση των πελατών, την τεχνολογία των 

πληροφοριών, κ.λπ. Οι Cap Gemini και IDC (1999) διαπίστωσαν ότι η διοίκηση της 

εταιρείας, το τμήμα μάρκετινγκ και η διοίκηση των πωλήσεων είναι γενικά οι ιδρυτές 

ενός εταιρικού προγράμματος CRM. Επιπλέον, οι ομάδες του προγράμματος 

εφαρμογής του CRM χρειάζονται όχι μόνο την εγγυοδοσία από την διοίκηση αλλά και 

έναν ηγέτη του προγράμματος που να μπορεί να επηρεάσει την διοίκηση για συνεχείς 

προσπάθειες αλλαγής της επιχειρησιακής νοοτροπίας (Al-Mashari και Zairi, 1999). 

Γενικά, οι ομάδες του προγράμματος βοηθούν τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις 

βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες τους, να συνδυάσουν τις σχετικές δραστηριότητες, 

και να αποβάλουν αυτές που δεν προσθέτουν αξία στους πελάτες.  

Πολλά τμήματα και στελέχη βλέπουν την «διαχείριση» του πελάτη σαν μια 

λειτουργία των πωλήσεων ή του μάρκετινγκ, και θεωρούν ότι το να δώσουν τα 

δεδομένα τους σε ένα άλλο τμήμα θα είναι η απώλεια της δύναμης τούς. Ένα 

πελατοκεντρικό μοντέλο απαιτεί το μοίρασμα των δεδομένων σε όλη την επιχείρηση. 

Αυτό απαιτεί μια θεμελιώδη αλλαγή κατεύθυνσης της κουλτούρας της επιχείρησης στη 

διανομή των πληροφοριών και της γνώσης. Ειδικά στις επιχειρήσεις όπου η παράδοση 

έχει καθιερώσει χωριστούς και στόχους μεταξύ των τμημάτων και των στελεχών, η 

διοίκηση δεν πρέπει να έχει παθητικό ρόλο στις προσπάθειες της αλλαγής. Έτσι τα 

τμήματα θα συνεργάζονται και όχι θα ανταγωνίζονται το ένα με το άλλο. Πολλές από 

αυτές τις προσπάθειες της αλλαγής μπορούν να βοηθηθούν από την αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων όλων των επιπέδων. 

Οι πρωτοβουλίες CRM απαιτούν όραμα και κάθε υπάλληλος πρέπει να καταλάβει 

το σκοπό του CRM και τις αλλαγές που αυτό θα φέρει. Η ανακατασκευή ενός 
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πελατοκεντρικού επιχειρησιακού προτύπου απαιτεί την αλλαγή της κουλτούρας και τη 

συμμετοχή όλων των υπαλλήλων μέσα στην επιχείρηση. Μερικοί υπάλληλοι μπορεί να 

επιλέξουν για να φύγουν. Άλλοι θα έχουν αντίθετες θέσεις στο νέο επιχειρησιακό 

πρότυπο. Η επιτυχής εφαρμογή του CRM σημαίνει ότι μερικές εργασίες θα αλλάξουν 

σημαντικά. Η διοίκηση πρέπει να δεσμευτεί σε ένα προοδευτικό επιχειρησιακό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκτός από την ενίσχυση των δεξιοτήτων και 

της γνώσης υπαλλήλων, η εκπαίδευση αυξάνει τα κίνητρα και την υποχρέωση των 

υπαλλήλων και μειώνει την αντίσταση αυτών στις αλλαγές. Επιπλέον, η διοίκηση 

πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις εργασίας, τα προγράμματα αποζημιώσεων, 

και τα συστήματα ανταμοιβής τροποποιούνται σε μια βάση που διευκολύνουν και 

ανταμείβουν τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό. Γιατί τελικά το πώς οι άνθρωποι 

αξιολογούνται, θα καθορίσει τη συμπεριφορά τους.  

 

Δ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

Η ικανοποίηση και η μη ικανοποίηση του καταναλωτή (customer Satisfaction 

/dissatisfaction),  όπως επίσης και η υιοθετούμενη από αυτόν συμπεριφορά παραπόνων 

αποτελούν μια περιοχή που έχει ερευνηθεί αρκετά. 

Ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ (marketing concept) είναι η 

ικανοποίηση του πελάτη (Webster, 1988. Kotler, 1991). Έχει βρεθεί από κάποιες 

έρευνες ότι το κόστος ικανοποίησης ενός υπάρχοντος πελάτη της επιχείρησης είναι 

πολύ μικρότερο από το κόστος προσέλκυσης ενός νέου πελάτη (Blodgett κ.α.,1993). 

Επιπλέον δε φαίνεται ότι η καταναλωτική ικανοποίηση οδηγεί σε «αφοσίωση στη 

μάρκα» (brand loyalty), πρόθεση επαναφοράς (repurchase intension), αλλά και σε 

επαναλαμβανόμενες πωλήσεις (repeat sales), (Blodgett κ.α.,1993. Johnston, 1998).  

Η συμπεριφορά παραπόνων του πελάτη αναφέρεται σε όλο το εύρος των 

συμπεριφορών που είναι δυνατόν να υιοθετηθούν από αυτόν όταν αισθάνεται μη 

ικανοποίηση (dissatisfaction) από ένα προϊόν. Τέτοιες συμπεριφορές είναι η ‘’διασπορά 

αρνητικών πληροφοριών’’ (negative word-of-mouth) για το προϊόν ή την επιχείρηση, η 

αλλαγή της συγκεκριμένης μάρκας του προϊόντος, η απαίτηση από τον πελάτη για 

επανόρθωση της ζημίας, η χρησιμοποίηση νομικών μέσων εναντίον της επιχείρησης 

κ.λ.π.. 

     Τα παράπονα δημιουργούνται όταν οι αγοραστές δεν είναι ικανοποιημένοι με τις 

αγορές τους. Παρόλο που οι παραδοσιακές απόψεις της επιχείρησης προτείνουν ότι η 
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ελαχιστοποίηση των παραπόνων είναι ένας στόχος, οι διευθυντές του μάρκετινγκ 

βλέπουν όλη την ανατροφοδότηση (συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων) χρήσιμη, 

και προσπαθούν να την ενθαρρύνουν. Όταν οι πελάτες παραπονιούνται, δύο θετικά 

πράγματα ενδεχομένως συμβαίνουν. Κατ' αρχάς, η επιχείρηση έχει την ευκαιρία να 

διορθώσει το πρόβλημα και να σώσει τη σχέση με τους πελάτες. Δεύτερον, η μη 

ικανοποίηση των πελατών μπορεί να δείξει στην επιχείρηση τους τομείς που 

χρειάζονται  βελτίωση καθώς και πιθανές αλλαγές στην στρατηγική. Σαφώς, η 

διατύπωση παραπόνων είναι ένα σημαντικό φαινόμενο του οποίου η αξία στο 

μάρκετινγκ εκτιμάται όλο και περισσότερο. Θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις που δίνουν 

προσοχή στα παράπονα απολαμβάνουν ισχυρότερη πίστη από τους πελάτες και είναι 

πιο κερδοφόρες. Στα μέσα της δεκαετίας του '70, έγινε μια εστίαση των ερευνητών του 

μάρκετινγκ ίσως ως αντανάκλαση της ανόδου του καταναλωτισμού εκείνης της εποχής. 

Η ανάλυση του Hirschman (1970) για τα παράπονα  αποτέλεσε τη βάση για πολλές 

μελέτες, οι οποίες ασχοληθήκαν με την τεκμηρίωση και την περιγραφή του 

φαινομένου. Οι ερευνητές απασχολούνταν με το να μετράνε τον αριθμό των 

παραπόνων και να τα ταξινομούν ως προς τον τύπο της βιομηχανίας, την φύση του 

παραπόνου και την μέθοδο διατύπωσης αυτού. Επιπροσθέτως  στην τεκμηρίωση του 

φαινομένου της διατύπωσης παραπόνων, οι ερευνητές στα τέλη της  δεκαετίας του '70 

και στις αρχές της δεκαετίας του '80  αναζήτησαν τις μεταβλητές για να χτίσουν ένα 

θεωρητικό μοντέλο  ή μια θεωρία που θα εξηγούσε και θα προέβλεπε τη συμπεριφορά 

παραπόνων (Day και Bodur,1978. Day και Landon, 1977. Richins, 1983. Warland, 

Herrmann και Willits, 1975). Αναρωτήθηκαν εάν ορισμένοι παράγοντες της αγοράς θα 

ευνοούσαν ή θα αποδοκίμαζαν τα παράπονα των πελατών. Προσπάθησαν να 

προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των αγαθών και των υπηρεσιών που προκαλούσαν 

τα παράπονα. Μερικές έρευνες προσπάθησαν να συνδέσουν τα παράπονα με τα 

δημογραφικά στοιχεία  καθώς και με τα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των 

καταναλωτών. Οι πιο πρόσφατες μελέτες, από τα τέλη της δεκαετίας του '80 έως τα 

τέλη της δεκαετίας του '90, εξέτασαν το ρόλο των συναισθημάτων των ανθρώπων κατά 

την διατύπωση των παραπόνων καθώς επίσης εξέτασαν και τη διατύπωση παραπόνων 

σε ένα ενδο-επιχειρησιακό πλαίσιο (Godwin, Patterson και Johnson, 1995. Ping, 1997. 

Westbrook, 1987). Η διοικητικά  προσανατολισμένη έρευνα για τα παράπονα έχει 

προσδιορίσει τους τρόπους εκείνους που οι μάνατζερ  του μάρκετινγκ μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα παράπονα ως πολύτιμη ανατροφοδότηση (feedback) η οποία θα 

τους καθοδηγήσει να χαράξουν μια στρατηγική μάρκετινγκ που θα βοηθήσει στην 

αποκατάσταση των προβλημάτων.   
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Πότε τα  παράπονα εναρμονίζονται με τα μοντέλα της καταναλωτικής συμπεριφοράς;  

Από τα περισσότερα πρότυπα καταναλωτικής συμπεριφοράς η διατύπωση 

παραπόνων  θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της δυσαρέσκειας. Η δυσαρέσκεια 

εμφανίζεται όταν οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού 

που αναμενόταν και του τι πραγματικά έλαβαν από μια αγορά. Εάν οι αγοραστές 

λάβουν πολύ λιγότερο απ' ότι ανέμειναν νιώθουν δυσαρέσκεια (Bearden και Teel 1983) 

και κάποιοι μπορεί να εκφράσουν παράπονα. Εντούτοις, ορισμένοι μπορεί να μην 

εκφράσουν τα παράπονα τους κάνοντας την δυσαρέσκεια τους μια απαραίτητη αλλά όχι 

επαρκή αιτία για την διατύπωση παραπόνων. Επειδή κάποιοι πελάτες δεν 

παραπονιούνται, υπάρχουν πιθανώς πρόσθετοι παράγοντες που εξηγούν την τάση 

κάποιου να παραπονιέται σε μια δεδομένη κατάσταση. 

i. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

Γιατί παραπονιούνται οι καταναλωτές;  

             Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν όλα τα είδη προβλημάτων σε κάθε σημείο της 

αγοραστικής διαδικασίας. Παραδείγματος χάριν, πριν από την αγορά οι καταναλωτές 

μπορεί να αισθανθούν εξαπατημένοι ή προσβεβλημένοι από την διαφήμιση. Κατά την 

παραγγελία μπορεί να υπάρξουν προβλήματα σχετικά με την παράδοση ή την πίστωση. 

Το αγαθό ή η υπηρεσία μπορεί να μην αποδίδει σωστά. Μετά την αγορά οι πελάτες 

μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι με τους όρους της εγγύησης. Πάντως είναι 

ενδιαφέρον ότι είτε πρόκειται για ένα απτό προϊόν είτε για μια άυλη υπηρεσία, 

τουλάχιστον στα μισά παράπονα των πελατών εμπλέκονται  ζητήματα υπηρεσιών όπως 

η παράδοση, η πίστωση, η εγγύηση, και οι επισκευές, (Diamond, Ward και Faber, 

1976). Όσον αφορά τα παράπονα από εταιρείες παροχής υπηρεσιών  οι πελάτες 

εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη μη επαγγελματική εξυπηρέτηση, καθυστέρηση στους 

χρόνους και υπερχρεώσεις (Bitner, Booms και Tetreault 1990. Day και Bodur 1978. 

Day και Landon 1977).  Κατά τους Bitner, Booms και Tetreault (1990) ο τρόπος που 

αποκρίνονται οι υπάλληλοι στα προβλήματα εξυπηρέτησης είναι τόσο σημαντικός όσο 

και τα ίδια τα προβλήματα στην διαμόρφωση ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας στους 

πελάτες.  

Πώς παραπονιούνται  οι καταναλωτές; 

           Μια εύρεση σχεδόν κάθε μελέτης της διατύπωσης παραπόνων των καταναλωτών 

είναι ότι πολλοί δυσαρεστημένοι αγοραστές δεν λένε τίποτα στην επιχείρηση, το 
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κατάστημα, ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι δυσαρεστημένοι πελάτες μπορεί να 

εκφράσουν το παράπονο τους αλλά μόνο στους φίλους ή στην οικογένεια του για να 

τους  προειδοποιήσουν. Επίσης απλά επιλέγουν να μην εμπιστευτούν ξανά την εταιρεία. 

Η έλλειψη καταναλωτικής ειλικρίνειας είναι ένα πρόβλημα για την επιχείρηση επειδή 

ποτέ δεν μαθαίνει το πρόβλημα και έτσι δεν έχει την ευκαιρία να το διορθώσει και να 

διατηρήσει την πιστότητα των πελατών. Το πιο σημαντικό είναι ότι η επιχείρηση δεν 

έχει την ευκαιρία εντοπίζοντας το πρόβλημα να δει αν αυτό αποτελεί λόγο αλλαγής 

στρατηγικής του μάρκετινγκ. Όταν τα προβλήματα διαγιγνώσκονται λανθασμένα 

μπορούν να επιλεχτούν ακατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ και οι πόροι  του 

μάρκετινγκ να κατευθυνθούν λανθασμένα. Έτσι η επιχείρηση απλά συσσωρεύει 

προβλήματα και δεν μπορεί να φτάσει στην βάση των προβλημάτων που δυσαρεστούν 

τους πελάτες. 

Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ CRM 

Η δημιουργία μιας λύσης CRM για τις περισσότερες επιχειρήσεις είναι γενικά ένα 

θέμα ενσωμάτωσης του υλικού, του λογισμικού και των εφαρμογών. Επιπλέον, απαιτεί 

μια λεπτομερή ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις μπορεί να ενθουσιάζονται στην ιδέα ενός πλήρως εφαρμοσμένου CRM, 

αλλά για να τεθεί αυτό σε εφαρμογή απαιτείται πλήθος διαφορετικών  γνώσεων, ένα 

λεπτομερές σχέδιο και σωστή διαχείριση του προγράμματος. 

       Παρακάτω περιγράφεται το πρόγραμμα ανάπτυξης CRM βασισμένο στη 

χαρακτηριστική προσέγγιση του κύκλου ζωής. Περιλαμβάνει οκτώ φάσεις, τις οποίες 

θα καλύψουμε χωριστά. Επειδή οι γενικές φάσεις ανάπτυξης είναι τυποποιημένες για 

όλα τα συστήματα, θα εστιάσουμε στις περιοχές που είναι μοναδικές ή χρίζουν  

ιδιαίτερης προσοχής για το CRM.  

Φάση 1: Προγραμματισμός  

        Όπως πολλά επιχειρηματικά προγράμματα, το CRM πρέπει να λάβει έγκριση από 

το ανώτερο επίπεδο management μιας επιχείρησης. Ο Wells  κ.ά., (1999) προτείνει μία 

ολοκληρωμένη ανάλυση της επιχειρησιακής διαδικασίας συμφώνα με την οποία θα 

είναι κερδοφόρο να εγκατασταθεί η one-to-one αλληλεπίδραση και οι επιχειρησιακές 

διαδικασίες θα ανασκευαστούν για να εξυπηρετήσουν αυτήν την αλληλεπίδραση. Σε 

αυτήν την φάση θα ήταν σοφό για την διοίκηση της επιχείρησης να μελετήσει την 

ομοιομορφία των προϊόντων που προσφέρει η εταιρεία και την αξία που προσδίδουν οι 

πελάτες σε μια "προσαρμοσμένη αλληλεπίδραση" με την εταιρία. Επιπλέον, είναι 
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κρίσιμο να γίνει κατανοητό το πώς οι διευθυντές σε διάφορα επίπεδα της επιχείρησης 

θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχουν  διάφορες συνιστώσες για μια 

τέτοια αλληλεπίδραση. Μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε σε δύο κατηγορίες:  

1. σημεία αλληλεπίδρασης πελατών και  

2. σημεία αλληλεπίδρασης απόφασης. 

  

Πρώτα, η εταιρία θα πρέπει να προσδιορίσει πώς, πότε και που θα αλληλεπιδρά 

με τους πελάτες. Το κλειδί είναι να προσδιοριστούν αρχικά όλα αυτά τα σημεία 

αλληλεπίδρασης και έπειτα να καθοριστεί εάν θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα 

αναιρεθούν αυτά τα σημεία. Ο διευθυντής ΙΤ θα πρέπει να εστιάσει στον τρόπο με τον 

οποίο αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να καταγραφούν σε ένα σύστημα 

πληροφοριών. Παραδείγματος χάριν, ένας λιανοπωλητής μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

έναν πελάτη μέσω μιας παραγγελίας, μέσω του διαδικτύου, με έναν πωλητή σε ένα 

τοπικό κατάστημα, ταχυδρομικώς ή μέσω ενός τρίτου συνεργάτη. Για να παραχθεί μια 

αληθινά πελατοκεντρική εστίαση, οι υπάλληλοι της επιχείρησης πρέπει να έχουν 

πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που θα εξασφαλίσουν μια επιτυχή αλληλεπίδραση.  

Και ενώ η  παράδοση των πληροφοριών αυτών σε ένα τηλεφωνικό κέντρο της 

επιχείρησης μπορεί να φανεί κάτι απλό, οι ίδιες πληροφορίες για έναν υπάλληλο σε ένα 

λιανικό κατάστημα ή για έναν εξωτερικό συνεργάτη θα μπορούσαν να είναι αρκετά 

σύνθετες. Η άλλη συνιστώσα είναι η υποστήριξη της απόφασης. Πώς η διοίκηση σε 

όλα τα επίπεδα θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσει την 

ποιότητα των αποφάσεών; Όπως με τα σημεία αλληλεπίδρασης πελατών, έτσι κι εδώ, η 

επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίσει τις τρέχουσες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

να καθορίσει εάν κάθε μια πρέπει να διατηρηθεί, να τροποποιηθεί ή να αναιρεθεί για να 

εξυπηρετηθεί η νέα πελατοκεντρική προσέγγιση. Ο προσδιορισμός των κρίσιμων 

στοιχείων λήψης αποφάσεων και των απαραίτητων πληροφοριών είναι βασικός.  

Φάση 2: Έρευνα  

Στην ερευνητική φάση η ομάδα ΙΤ πρέπει να προσδιορίσει τις μεθόδους για τις 

ανάγκες της οργάνωσης μέσα στο πλαίσιο του CRM. Θα είναι σημαντικό να εξεταστεί 

η τρέχουσα επιχειρησιακή δομή της εταιρίας, η φιλοσοφία, το πιθανό υλικό, το 

λογισμικό, οι προμηθευτές, κ.λπ. Μια προσεκτική αξιολόγηση των πόρων και των 

συνθηκών στην αγορά είναι κρίσιμη (Bose, 2002).  

Φάση 3: Ανάλυση συστημάτων και θεμελιώδης σχεδιασμός  
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Κανένα βήμα στον κύκλο ζωής ανάπτυξης ενός CRM δεν μπορεί να αφεθεί έξω, 

αλλά ο προσεκτικός προγραμματισμός είναι το κρισιμότερο στοιχείο. Η φάση της 

ανάλυσης των συστημάτων που συνδυάζεται με την προηγούμενη φάση 

προγραμματισμού είναι αναμφισβήτητα τα σημαντικότερα βήματα.  

Παρακάτω βλέπουμε κάποιους κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν 

κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης:  

 Το CRM είναι η αλληλεπίδραση των πελατών  

Σύμφωνα με τον Wells (1999), ο στόχος είναι να παρασχεθούν όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες σε έναν χρήστη προκειμένου να οδηγηθεί σε μια επιτυχή 

αλληλεπίδραση με τον πελάτη. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ένα CRM μπορεί 

να αλληλεπιδράσει με έναν πελάτη:  

1. μέσω του ΙΤ ή  

2. αυτοματοποιημένη αλληλεπίδραση 

 

Μέσω του ΙΤ: εδώ ένας υπάλληλος γίνεται ο μεσάζων μεταξύ του CRM και του 

πελάτη. Συνήθως σε αυτήν την περίπτωση, η αλληλεπίδραση μεταξύ του υπαλλήλου 

και του πελάτη είναι βασική και το CRM είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να 

βοηθήσει τον υπάλληλο. Ένα παράδειγμα τέτοιας αλληλεπίδρασης είναι το κέντρο 

τηλεφωνικής υποστήριξης. Εδώ ένας πελάτης μπορεί να καλέσει για να ελέγξει την 

τιμολόγηση, να υποβάλει γενικές ερωτήσεις, να απαιτήσει την υποστήριξη, κ.λπ. και θα 

αλληλεπιδρούσε άμεσα με έναν αντιπρόσωπο επιχείρησης (βοηθούμενος από ένα 

σύστημα CRM).  

Αυτοματοποιημένη αλληλεπίδραση: σε αυτόν τον τύπο αλληλεπίδρασης, ο 

πελάτης τοποθετείται στον πλήρη έλεγχο της αλληλεπίδρασης. Αυτό θα σήμαινε 

ενδυνάμωση του πελάτη μέσω των τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο ή τα 

αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά συστήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης θα 

αλληλεπιδρούσε άμεσα με το CRM.  

Μια βασική έννοια σε αυτήν την φάση ανάπτυξης είναι ότι ο πελάτης επιλέγει τον 

τύπο αλληλεπίδρασης, οι εταιρίες δεν απαιτούν από τον πελάτη να εναρμονιστεί με το 

πλαίσιο ΙΤ της εταιρίας. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που επιλέγεται από τον 

πελάτη, όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να ικανοποιήσουν τον πελάτη 

πρέπει να μεταδίδονται στην εταιρεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια εταιρία πρέπει να 
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καταστήσει διαθέσιμη κάθε μέθοδο αλληλεπίδρασης στον πελάτη. Κατά τη διάρκεια 

της ανάλυσης της επιχειρησιακής διαδικασίας που αναφέρθηκε νωρίτερα, η εταιρία 

προσδιόρισε τους τύπους των σημείων επαφής που θα χρειαστούν για να υποστηρίξει 

τον πελάτη. Το ΙΤ θα σχεδιάσει έπειτα ένα σύστημα για να διευκολυνθεί η 

αλληλεπίδραση. 

Λήψη εξωτερικής βοήθειας 

Αν η επιχείρηση δεν έχει  εμπειρία στο CRM, ή αισθάνεται βέβαια ότι μπορεί να 

συγκεντρώσει τους αναγκαίους τεχνικούς πόρους και το προσωπικό για την εφαρμογή, 

αυτό θα ήταν ένα άριστο σημείο για να αρχίσει με τους προμηθευτές και τους 

συμβούλους CRM. Υπάρχουν δύο άριστοι λόγοι να εξεταστεί η συνεργασία με τους 

προμηθευτές ή τους συμβούλους. Κατ' αρχάς, οι περισσότερες εταιρίες έχουν 

μετατρέψει τα τμήματα ΙΤ έτσι ώστε να είναι αρκετά μεγάλα για να χειριστούν τις 

στερεότυπες διαδικασίες. Η εφαρμογή μιας λύσης CRM είναι πιθανό να απαιτήσει το 

πρόσθετο εξωτερικό τεχνικό προσωπικό. Δεύτερον, η επιλογή των πεπειραμένων 

προμηθευτών ή η διαβούλευση των εταιριών για να εξυπηρετήσουν το πρόγραμμα θα 

βοηθήσει στο να εξασφαλισθεί η επιτυχία του προγράμματος με τον περιορισμό των 

κοινών προβλημάτων δίνοντας προτεραιότητα στους στόχους. Επιπλέον, πολλοί 

προμηθευτές και σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν με τις απαραίτητες αλλαγές της 

επιχειρησιακής διαδικασίας ή/και την κατάρτιση υπαλλήλων. 

 

Θεώρηση του προγράμματος  

Ένα όφελος CRM είναι ότι συχνά μπορεί να δημιουργηθεί σταδιακά. Ακόμα κι αν 

μια επιχείρηση έχει τα αποθέματα των πόρων να επανενεργοποίησει  την επιχείρηση σε 

ένα μικρό χρονικό διάστημα, είναι ρεαλιστικότερο να εφαρμοστεί το σύστημα 

σταδιακά αρχίζοντας τμηματικά. Μερικές τεχνολογίες όπως το data warehouse, τα 

ενσωματωμένα τηλεφωνικά συστήματα, και οι αναβαθμίσεις δικτύων είναι μια εικονική 

απαίτηση για το CRM και μπορούν να ολοκληρωθούν πριν από την εφαρμογή μιας 

ολοκληρωμένης λύσης CRM.  

Επανασχεδιασμός του database  των πελατών 

Τα τμήματα IT πρέπει συνήθως να επαναξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

αποθηκεύονται τα στοιχεία προκειμένου να εφαρμοστούν από το  CRM. Τέτοια 

ανάλυση περιλαμβάνει τρία σημαντικά ζητήματα στοιχείων CRM:  
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1. ενσωμάτωση στοιχείων των πελατών σε ολόκληρη την εταιρία  

2. επέκταση σχεδιαγράμματος στοιχείων πελατών και  

3. ολοκλήρωση με τεχνολογικά συστήματα 

 

Για να παρέχει το CRM οποιοδήποτε σημαντικό πλεονέκτημα στην εταιρία, οι 

χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ανόμοιες πληροφορίες εύκολα και γρήγορα. Για 

μια εταιρία που ασκεί μια πελατοκεντρική εστίαση, τα στοιχεία πρέπει επίσης να είναι 

πελατοκεντρικά. Ενώ είναι πιθανό τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν 

με την κατασκευή ενός data warehouse, είναι σημαντικό ότι τα στοιχεία μέσα στην data 

warehouse τοποθετούνται με βάση τον πελάτη, και όχι με κάποια άλλη μέθοδο όπως η 

λειτουργική περιοχή ή το προϊόν. Επιπλέον, μεγάλη προσοχή πρέπει να ληφθεί για να 

εξασφαλισθεί η καθαρότητα των στοιχείων , και αυτό απαιτεί να εφαρμόζονται 

κατάλληλες διαδικασίες για να εξασφαλισθεί η ακεραιότητα των στοιχείων μέσα στο 

σύστημα (Wells, 1999).  

Τέλος, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες που θα εξασφαλίσουν ότι τα στοιχεία 

είναι χρησιμοποιήσιμα από άλλα λογισμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από την 

εταιρία όπως το σύστημα υποστήριξης απόφασης (DSS), το εκτελεστικό σύστημα 

υποστήριξης (ESS), και το έμπειρο σύστημα (ES). Χωρίς αξιόπιστα και ακριβή 

στοιχεία, ένα CRM έχει μικρότερη σημασία για μια εταιρία. Μια δεύτερη κρίσιμη 

πτυχή στο σχεδιασμό του database πελατών είναι να επεκταθούν τα στοιχεία των 

πελατών και σε άλλες εκτός των συναλλαγών πληροφορίες. Τέτοια στοιχεία είναι 

εξίσου, εάν όχι περισσότερο, πολύτιμα από τα στοιχεία συναλλαγών (Wells 1999). 

Τέτοια στοιχεία μπορούν να περιλάβουν τις γενικές έρευνες, κλήσεις υποστήριξης, 

προτάσεις, σχόλια υπαλλήλων/διοίκησης, εγγραφές  καρτών και παράπονα. Αυτό 

επίσης μπορεί να περιλαμβάνει εναλλακτικούς τύπους στοιχείων υπό μορφή fax, 

βίντεο, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραφικής παράστασης.  

 Η ολοκλήρωση των συστημάτων είναι ένα θέμα, δεδομένου ότι τα στοιχεία είναι 

συχνά δομημένα γύρω από τα τμήματα, τις λειτουργικές περιοχές, ή κάποια 

ξεπερασμένη μέθοδο που δεν χρησιμοποιείται πλέον μέσα στην εταιρία. Οι  Lim και 

Chiang (2000), συζητούν την επίλυση των συγκρούσεων της σχέσης μεταξύ των 

στοιχείων της database όταν αλλάξουν οι πραγματικές σχέσεις και το στοιχείο δεν 

αλλάζει. Η έρευνά τους δείχνει ότι η αναδόμηση πρέπει να πραγματοποιηθεί και στις 

δυο περιπτώσεις καθώς και να παρέχει μια μεθοδολογία για την προσέγγιση της 

μετατροπής.  

 



32 

Καθιστώντας τα στοιχεία διαθέσιμα για τη λήψη απόφασης  

Μια οικεία αλληλεπίδραση με τον πελάτη είναι ο σημαντικότερος στόχος ενός 

CRM. Εντούτοις, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να παρθούν 

σωστότερες διοικητικές αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν τελικά προς ακόμα 

υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών. Αυτοί οι τύποι αποφάσεων μπορούν να 

περιλάβουν τις πληροφορίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλαγές προϊόντων, 

παράγοντες μιγμάτων μάρκετινγκ, σύνταξη προϋπολογισμού, σχεδιασμός και 

οικονομικός σχεδιασμός. Τέτοιες πληροφορίες δεν θα είναι διαθέσιμες χωρίς καθαρά, 

οργανωμένα και ακριβή στοιχεία.  

Εξελιξιμότητα  

Επειδή το CRM είναι μια νέα τεχνολογία, είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι εταιρίες θα 

απασχολούνται με υπερωρίες για να συμβαδίζουν με τις αλλαγές. Λαμβάνοντας υπόψη 

το επιχειρηματικό πεδίο και την εξελισσόμενη φύση του CRM, θα είναι σημαντικό να 

δημιουργηθεί ένα σύστημα που μπορεί να είναι ευέλικτο για να ικανοποιήσει τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες του μέλλοντος. Η επιλογή του υλικού ή του λογισμικού που 

μπορεί να περιορίσει τη συνδεσιμότητα ή την εξελιξιμότητα πρέπει να αποφευχθεί.  

Μελέτη σκοπιμότητας  

Μια εφαρμογή CRM είναι σημαντικό εγχείρημα. Μια εταιρία πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι έχει τους κατάλληλους πόρους καθώς επίσης και την υποστήριξη από 

όλα τα τμήματα, ειδικά από τα ανώτερα τμήματα της επιχείρησης. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί σε αυτή τη φάση ότι το CRM μπορεί να περιλάβει τις θεμελιώδεις αλλαγές 

διαδικασίας μέσα στην οργάνωση ή απλά να παράσχει την τεχνολογία που είναι 

συνήθως ανεπαρκής.  

Επιπλέον, ένα πρόγραμμα CRM μπορεί να είναι αρκετά ακριβό. Ο Rosen (2000) 

έδειξε ότι 38% των τρεχόντων χρηστών CRM προγραμματίζουν να ξοδέψουν 

περισσότερα από $1.000.000 στα συστήματα και η τελική έγκριση προέρχεται συνήθως 

από την ανώτερη διαχείριση. Πάλι, η έμφαση δίνεται σε ένα λεπτομερές, στοχαστικό 

σχέδιο που θα διερευνηθεί πιθανώς από τo υψηλότερο επίπεδο της επιχείρησης.  

Φάση 4: Σχέδιο  

Μόλις προγραμματίσει η επιχείρηση και καθορίσει τη βιωσιμότητα του 

προγράμματος, το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει μια λεπτομερή προδιαγραφή. Τα 

 



33 

ακριβή πακέτα λογισμικού πρέπει να επιλεχτούν μαζί με τις βασικές τεχνολογίες όπως 

η data warehouse, DSS, η ES, και η δικτυακή αρχιτεκτονική. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

αρχικά στάδια CRM στην αγορά, δεν υπάρχει κανένα πακέτο που να μπορεί να παρέχει 

μια πλήρη λύση CRM. Εδώ πάλι, οι συμβουλές ενός πεπειραμένου συμβούλου μπορούν 

να είναι απαραίτητες για να καθορίσουν ποιοι τύποι τροποποιήσεων ή υλικού 

λογισμικών μπορούν να είναι απαραίτητοι για να συνδέσουν όλα τα συστήματα. Μια 

κοινή δυσκολία φαίνεται να είναι η έλλειψη εύκολης ολοκλήρωσης μεταξύ των 

πακέτων CRM και ERP.  

Φάση 5: Κατασκευή  

Αυτό το στάδιο είναι η εκτέλεση του προκαθορισμένου σχεδίου. Δεν υπάρχει 

τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό για την κατασκευή CRM κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης 

εκτός από το γεγονός ότι είναι ένας μεγάλος στόχος. Εκτός αν το πρόγραμμα έχει 

χωριστεί σε στάδια, πολλές εταιρίες θα πρέπει να στηριχθούν σε έναν προμηθευτή ή 

έναν σύμβουλο για να βοηθήσουν στην παροχή του προσωπικού και της πείρας για να 

εξασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση. 

Φάση 6: Εφαρμογή  

Ένα κρίσιμο συστατικό στη φάση εφαρμογής είναι η εκπαίδευση. Μια εφαρμογή 

CRM μπορεί να περιλάβει σημαντικές IT και επιχειρησιακής διαδικασίας αλλαγές που 

πρέπει όλοι οι χρήστες να καταλάβουν πλήρως. Οι Carlsson και Walden (2000) έδειξαν 

ότι συχνά, τα ευφυή προγράμματα IT είναι καταδικασμένα λόγω των "ανθρωπίνων 

προβλημάτων". Αυτά τα ανθρώπινα προβλήματα περιλαμβάνουν:  

 Οι άνθρωποι έχουν γνωστικούς περιορισμούς στην υιοθέτηση των ευφυών 

συστημάτων.  

 Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πραγματικά την υποστήριξη που παίρνουν και δεν 

λαμβάνουν υπόψη τα υπέρ της προηγούμενης εμπειρίας και των οραμάτων.  

 Οι άνθρωποι δεν μπορούν πραγματικά να χειριστούν τα μεγάλα ποσά 

πληροφοριών και γνώσης.  

 Οι άνθρωποι απομακρύνονται από τις θεωρίες που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά.  

 Οι άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν περισσότερη υποστήριξη μιλώντας 

με άλλους ανθρώπους (ακόμα κι αν η γνώση τους είναι περιορισμένη).  

Ένα σταθερό επιμορφωτικό πρόγραμμα θα είναι καταλυτικό στη βοήθεια των 

υπαλλήλων για να γίνει κατανοητός όχι μόνο ο στόχος CRM, αλλά και για να γίνει 

κατανοητό το πώς το σύστημα θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. 
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Ενώ φαίνεται προφανές ότι η κατάρτιση των υπαλλήλων απαιτείται, είναι εξίσου 

σημαντικό να εκπαιδευθούν λεπτομερώς οι διευθυντές που θα χρησιμοποιούν το CRM 

για να βοηθήσουν στη λήψη απόφασης. Αυτό το σημείο είναι διευκρινισμένο σε ένα 

πιθανό παράδοξο του CRM.  

Ένα παράδοξο CRM  

Μια θεμελιώδης αρχή CRM είναι η συλλογή στοιχείων τεραστίων ποσοτήτων. 

Ένας σκοπός των στοιχείων είναι ότι επιτρέπει στους διευθυντές την πρόσβαση σε μια 

υψηλότερη ποιότητα πληροφοριών. Αυτό, στη συνέχεια, θα τους βοηθήσει στη λήψη 

καλύτερων αποφάσεων. Το παράδοξο στο CRM είναι ότι δεν είναι πάντα αυτή η 

περίπτωση - μια υψηλότερη ποιότητα πληροφοριών μπορεί πραγματικά να οδηγήσει 

στην λήψη κακών αποφάσεων.  Κατά τον Raghunathan (1999): «Η ποιότητα της 

απόφασης βελτιώνεται με την υψηλότερη ποιότητα πληροφοριών για έναν ιθύνοντα 

που έχει τη γνώση για τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Εντούτοις, η ποιότητα 

απόφασης ενός ιθύνοντος που δεν ξέρει αυτές τις σχέσεις μπορεί να υποβιβάσει με την 

υψηλότερη ποιότητα πληροφοριών». 

Ενώ και το άρθρο του είναι πολύ θεωρητικό, τα συμπεράσματα οδηγούν σε μια 

έκβαση κοινής λογικής. Το μάθημα για την ΙΤ είναι ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί 

η λεπτομερής κατάρτιση στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στη χρήση του 

CRM και στην ερμηνεία οποιονδήποτε επακόλουθων πληροφοριών.  

Εμπειρία στην ανάσυρση δεδομένων  

Για πολλούς από τους ίδιους λόγους που το παράδοξο CRM υπάρχει ανωτέρω, 

είναι επίσης ουσιαστικό το προσωπικό που χρησιμοποιεί το λογισμικό για να διευθύνει 

τις δραστηριότητες ανάσυρσης δεδομένων να έχει ένα λογικό επίπεδο πείρας σε τέτοιες 

δραστηριότητες. 

Ο Feelders (2000) σημείωσε: «Τα επιτυχή προγράμματα ανάσυρσης δεδομένων 

απαιτούν τη συμμετοχή της πείρας στην εύρεση δεδομένων και επιχειρησιακών 

στοιχείων. Παρά την ελκυστική πρόταση μιας πλήρως αυτόματης ανάλυσης δεδομένων, 

η γνώση των διαδικασιών πίσω από τα στοιχεία είναι δύσκολο να αποτρέψει τις παγίδες 

της ανάσυρσης δεδομένων».  

Ενώ μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα CRM 

μπορούν να φανούν ότι παράγουν τις κατάλληλες πληροφορίες, τα αποτελέσματα δεν 

πρέπει να ληφθούν ως δεδομένα. Η εκπαίδευση που περιλαμβάνει τη θεμελιώδη 
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ανάλυση και τη λειτουργία λογισμικού μαζί θα είναι κρίσιμη για εκείνους που 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία, για να βοηθήσει σε υψηλού επιπέδου συμπεράσματα.  

Φάση 7: Συντήρηση και τεκμηρίωση 

Η συντήρηση είναι μια σημαντική φάση, δεδομένου ότι μια επιχείρηση πρέπει 

πάντα να μάθει περισσότερα για τους πελάτες της. Επειδή η αγορά είναι δυναμική, το 

CRM απαιτεί τη συνεχή αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων καθώς την 

ποσότητα και την ποιότητα των στοιχείων. Το ΙΤ  πρέπει συνεχώς να συνεργάζεται με 

άλλες λειτουργικές περιοχές όπως το μάρκετινγκ, τη διαχείριση και τη παραγωγή για να 

εξασφαλίσει ότι το σύστημα ικανοποιεί τις ανάγκες των υπεύθυνων για τη λήψη 

αποφάσεων στην εταιρία.  

Φάση 8: Προσαρμογή  

Αυτό είναι ένα κρίσιμο συστατικό δεδομένου ότι το CRM είναι ακόμα στα 

σπάργανα. Στο παρελθόν, η προσθήκη ενός νέου προϊόντος ή ενός δικτύου πώλησης 

μπορεί να είχε σημάνει μόνο ελάχιστες αλλαγές για ένα τμήμα ΙΤ. Εντούτοις, ένα νέο 

δίκτυο πώλησης ή ένα προϊόν μπορεί να αλλάξει τα σημεία αλληλεπίδρασης πελατών ή 

τους τύπους στοιχείων που πρέπει να συλλεχθούν. Εάν το ΙΤ αποτύχει να κάνει τις 

αλλαγές, η επιχείρηση γρήγορα θα χάσει τον ανταγωνιστικό πελατοκεντρικό 

προσανατολισμό της.  

ΣΤ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CRM 

           Τα τελευταία χρόνια πολλοί οργανισμοί έχουν προσδιορίσει την ανάγκη να 

γίνουν περισσότερο πελατοκεντρικοί αντιμετωπίζοντας τον αυξανόμενο παγκόσμιο 

ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, η διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) έχει ανέλθει 

στην ημερήσια διάταξη πολλών οργανωτικών στρατηγικών. Τα συστήματα CRM 

μπορούν να αντιμετωπισθούν ως συστήματα πληροφοριών που στοχεύουν στη 

διευκόλυνση των οργανισμών για να κατανοήσουν την εστίαση στον πελάτη. Σαφώς, 

ένας αυξανόμενος αριθμός διαφορετικών επιχειρήσεων υιοθετεί το CRM όμως οι 

έρευνες αρχίζουν να δίνουν έμφαση στους πιθανούς κινδύνους. Ακόμα κι αν τα 

συστήματα CRM είναι μια απίστευτα δημοφιλής επιλογή για εφαρμογή, η επιτυχία τους 

είναι απατηλή. Μια μελέτη σε 202 προγράμματα CRM διαπίστωσε ότι μόνο 30,7% των 

επιχειρήσεων είχαν επιτύχει να βελτιώσουν τον τρόπο που πωλούν και εξυπηρετούν 

τους πελάτες (Dickie, 2000). Επιπλέον, μια πρόσφατη και ευρύτερη έρευνα υπολογίζει 

ότι 70% των επιχειρήσεων θα αποτύχουν τελικά (Giga, 2001). Η έρευνα του Giga 
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αποκάλυψε ότι: οι επιχειρήσεις υποτιμούν γενικά τις περιπλοκές εφαρμογές CRM, 

στερούνται των σαφών επιχειρησιακών στόχων και τείνουν να επενδύσουν ανεπαρκώς 

στην παροχή λογισμικού CRM. Ενώ τα συμπεράσματα του Giga δίνουν έμφαση σε ένα 

αρκετά θλιβερό σενάριο, είναι σαφές ότι δεν αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις την 

αποτυχία.  

        Το CRM περιλαμβάνει κανονικά την αλλαγή επιχειρησιακής διαδικασίας και την 

εισαγωγή της νέας τεχνολογίας πληροφοριών, συνεπώς η αποτελεσματική ηγεσία είναι 

σημαντική (Galbreath και Rogers, 1999). Επειδή οι managers ελέγχουν το εξωτερικό 

περιβάλλον μιας επιχείρησης είναι συχνά κατάλληλοι να εφαρμόσουν το όραμα ή τη 

στρατηγική κατεύθυνση για τα προγράμματα CRM. Επιπλέον, οι managers έχουν 

επίδραση στην έγκριση και τον έλεγχο των δαπανών, τη ρύθμιση, την παρακολούθηση 

της απόδοσης και της ενδυνάμωσης καθώς και το κίνητρο του προσωπικού (Pinto και 

Slevin, 1987).  

         Καθώς το CRM φθάνει σε πολλά μέρη της επιχείρησης έχει προταθεί ότι οι 

επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση (Girishankar, 2000). Η 

ολιστική προσέγγιση τοποθετεί το CRM στην καρδιά της οργανισμού με 

προσανατολισμένες στον πελάτη επιχειρησιακές διαδικασίες και ολοκλήρωση των 

συστημάτων CRM. Οι Ciborra και Failla (2000) αντιλαμβάνονται το CRM πέρα από 

ένα front-office σύστημα διαχείρισης επαφών. Για άλλους, το CRM πηγαίνει 

περαιτέρω, να αποτελέσει λειτουργικά, τα αναλυτικά και συνεργάσιμα στοιχεία 

(Trepper, 2000). Οι ολιστικές προσεγγίσεις στο CRM βοηθούν στη ανασύνταξη των 

οργανισμών και την αποτελεσματική διατήρηση των αυξανόμενων, ανόμοιων, σημείων 

επαφής με τους πελάτες ή τα κανάλια επικοινωνίας. Εντούτοις, τα προβλήματα της 

σύγκρουσης των καναλιών έχουν προσδιοριστεί με την εμπειρία των πελατών που 

διαφέρει ανάλογα με το δίκτυο πώλησης (Peppard, 2000).  

         Ένα άλλο ζήτημα εφαρμογής είναι αυτό της πρόσβασης. Πολλές οργανώσεις 

έχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις για να προωθήσουν ένα σημαντικό ποσοστό της λύσης 

CRM τους, δεδομένου ότι στερούνται τους πόρους για να αναπτύξουν το λογισμικό 

CRM. Σύμφωνα με τον MacSweeney (2000) το 60% των συστημάτων CRM 

αποτυγχάνουν. Ο συγχρονισμός είναι επίσης σημαντικός, δεδομένου ότι 

αναπτύσσοντας το λογισμικό CRM μπορεί στο εσωτερικό να είναι μια μεγάλη 

διαδικασία αλλά υπάρχουν ανταμοιβές για εκείνους που μπορούν να αποκριθούν 

γρήγορα και κατάλληλα (Howle, 2000).  Το CRM είναι επίσης φημισμένο για τη 

μεταφορά περισσότερων επιχειρησιακών διαδικασιών άμεσα στον πελάτη. 
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          Σύμφωνα με τον Newell (2000) το CRM είναι ένα χρήσιμο εργαλείο από την 

άποψη του προσδιορισμού των σωστών ομάδων πελατών και με την βοήθεια που δίνει 

για να αποφασιστεί ποιοι πελάτες θα απορριφθούν.  Εκτιμώντας ο Clemons (2000) 

αναφέρει πως μπορεί να υπάρξει μια δεκαπλάσια διαφορά μεταξύ των κερδοφόρων 

πελατών και του μέσου όρου. Η ιδέα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια κερδοφόρα σχέση 

με όλους τους πελάτες και την πρακτική της στοχοθέτησης των πελατών με ένα 

διαφοροποιημένο προϊόν ή υπηρεσία είναι ήδη διαδεδομένη σε πολλές οικονομικές 

υπηρεσίες, π.χ. τραπεζικές εργασίες, ασφάλεια, πιστωτικές κάρτες, κλπ. Είναι λιγότερο 

καθιερωμένο σε πολλούς άλλους επιχειρησιακούς τομείς όπως η κατασκευές. Μια 

μέθοδος για να ξεχωρίσουν τις ομάδες πελατών είναι η έννοια μεταξύ των πελατών 

συναλλαγής και πελατών σχέσης. Οι πελάτες συναλλαγής είναι ιδιαίτερα κτητικοί και 

έχουν λίγη πίστη, εκτός από αυτήν που είναι σχετική με τη λήψη της καλύτερης τιμής. 

Οι πελάτες σχέσης έχουν πολύ μεγαλύτερη πίστη δεδομένου ότι προετοιμάζονται συχνά 

για να καταβάλουν μια μεγαλύτερη τιμή για μια σειρά αξιόπιστων αγαθών ή υπηρεσιών 

(Newell, 2000). Μόλις στρατολογηθούν οι πελάτες σχέσης είναι λιγότερο πιθανό να 

φύγουν, υπό τον όρο ότι συνεχίζουν να λαμβάνουν ποιοτική υπηρεσία. Οι πελάτες 

σχέσης είναι επίσης οικονομικώς πιο αποδοτικοί από τους νέους πελάτες επειδή είναι 

ήδη εξοικειωμένοι, και απαιτούν πολύ λιγότερη πειθώ για να αγοράσουν τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Οι  Peck κ.α. (1999) είναι μεταξύ εκείνων που 

υποστηρίζουν ότι για πολλές επιχειρήσεις θα ήταν ευεργετικό να διακρίνουν τους δύο 

τύπους πελατών και να εστιάσουν στους πελάτες σχέσης. Σύμφωνα με τον Newell 

(2000) υπάρχουν συχνά τρεις ευδιάκριτοι τύποι πελατών σχέσης: οι κορυφαίες, μέσες 

και χαμηλότερες ομάδες. Η κορυφαία ομάδα (10%) αποτελείται από τους πελάτες με 

την άριστη πίστη και την υψηλή αποδοτικότητα για την επιχείρηση. Απαιτείται από το 

CRM να διατηρήσει και να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προκειμένου να 

μην καταφύγουν στους ανταγωνιστές. Οι πελάτες της μέσης ομάδας (το επόμενο 40-

50%) είναι αυτοί που αποφέρουν καλά κέρδη και οι οποίοι παρουσιάζουν ισχυρή 

δυνατότητα για μελλοντική αύξηση  κερδών και πίστης. Αυτοί είναι οι πελάτες που 

προτιμούν πιθανώς μερικές φορές τους ανταγωνιστές. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθεί 

το CRM στους πελάτες της μέσης ομάδας αποτελεσματικά, δεδομένου ότι είναι η 

μέγιστη πηγή πιθανής αύξησης των κερδών. Οι πελάτες της χαμηλότερης ομάδας 

(περίπου το 40-50%) είναι εκείνοι που είναι μόνο περιθωριακά κερδοφόροι. Μερικοί 

μπορεί να έχουν τη δυνατότητα για την αύξηση αλλά η δαπάνη και η προσπάθεια που 

απαιτούνται για τη στοχοθέτηση τέτοιων αριθμών, εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα 

της συντήρησης των υπαρχόντων πελατών στις κορυφαίες και μέσες ομάδες. Το CRM 
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πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει αυτήν την ομάδα και να εξετάσει 

σοβαρά την απάντηση που απαιτείται. Οι πελάτες συναλλαγών δεν συμβάλλουν είτε 

έχουν, είτε όχι, μια δυσμενή συνέπεια στην αποδοτικότητα. Το συμπέρασμα επομένως 

είναι ότι το CRM πρέπει να προσδιορίσει τους πελάτες συναλλαγών για να βοηθήσει τις 

οργανώσεις να αποκριθούν κατάλληλα.     

          Μια άλλη διάσταση είναι η δυνατότητα επιτυχίας της στρατηγικής. Οι 

στρατηγικές CRM είναι μόνο αποτελεσματικές εάν η έκβαση τους είναι θετική. Η 

συναίνεση εμφανίζεται να είναι ο θεμελιώδης στόχος του CRM για να βελτιωθεί η 

οργανωτική αποτελεσματικότητα μέσω των αποδοτικών και αποτελεσματικών σχέσεων 

με τους πελάτες. Εάν η στρατηγική CRM αγωνίζεται να επηρεάσει την αποδοτικότητα, 

μετά από μια λογική χρονική περίοδο, τότε σαφώς η επιχείρηση αποτυγχάνει. Οι 

επιχειρήσεις σε αυτήν την θέση πρέπει αμέσως να αναθεωρήσουν την κατεύθυνση τους 

και να υιοθετήσουν τις εναλλακτικές στρατηγικές. Η θέση για εκείνες τις επιχειρήσεις 

που έχουν αποτύχει μπορεί να οδηγήσει σε μία σειρά τέτοιων περιστάσεων που ίσως 

είναι δύσκολο να επανέλθουν έπειτα. Τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν ότι έχουν 

έναν δυσανάλογο αριθμό ασύμφορων πελατών που άλλοι έχουν ξεφορτωθεί. Η πορεία 

πίσω στην αύξηση μπορεί να απαιτήσει πιο ριζικές προσεγγίσεις. Εάν μια στρατηγική 

CRM μπορεί να αποδείξει ότι θα βελτιώσει την αποδοτικότητα, τότε η οργάνωση είναι 

προφανώς στη σωστή πορεία για την επιτυχία. Οι επιχειρήσεις σε αυτήν την υγιή θέση 

πρέπει να αποφύγουν την ικανοποίηση. Θα ήταν σοφό να αφιερώσουν αρκετούς πόρους 

και χρόνο στο CRM και να θυμηθούν ότι οι αποτελεσματικές στρατηγικές CRM είναι 

επαναλαμβανόμενες και συνεχώς εξελισσόμενες. 

 

Ζ. CRM ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Σε όρους πληροφορικής, CRM είναι ένα φάσμα τεχνολογίας που ευρύνεται σε 

όλη την επιχείρηση και λειτουργεί ταυτόχρονα, όπως είναι οι αποθήκες πληροφοριών 

(data warehouse), το internet, το intranet, το extranet, τα συστήματα τηλεφωνικής 

υποστήριξης, τα λογιστικά συστήματα, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ και η παραγωγή. Το 

CRM έχει ομοιότητες με το ERP (Enterprise Resource Planning = σχεδιασμός πηγών 

της επιχείρησης) μόνο που το ERP μπορεί να θεωρηθεί λειτουργία back-office ενώ το 

CRM λειτουργία front-office. Μια άλλη διαφορά μεταξύ τους είναι ότι το ERP μπορεί 

να εφαρμοστεί και χωρίς CRM. Παρόλα αυτά το CRM απαιτεί πρόσβαση σε back-

office πληροφορίες που συνήθως λαμβάνονται από ένα σύστημα ERP. 

 



39 

Το CRM περιστρέφεται κυρίως γύρω από το μάρκετινγκ (Kotler, 1997) και 

αρχίζει με μία εις βάθος ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Χρησιμοποιεί το 

ΙΤ για να συγκεντρώνει πληροφορίες οι οποίες στην συνέχεια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αναπτυχθεί η απαιτούμενη πληροφόρηση για να δημιουργηθεί 

μια πιο προσωπική αλληλεπίδραση  με τον πελάτη. Μακροπρόθεσμα παράγει μια 

μέθοδο συνεχούς ανάλυσης με σκοπό να αυξήσει την πιστότητα του πελάτη. 

 Τόσο το μάρκετινγκ όσο και το ΙΤ χρειάζεται να δουλεύουν μαζί, με υψηλό 

επίπεδο συντονισμού, για να παράγουν μια συνεχή διαδικασία αλληλεπίδρασης (Wells 

κ.α., 1999). Παρόλα αυτά για μπορέσουν οι IT managers να δουλέψουν 

αποτελεσματικά με το μάρκετινγκ θα πρέπει να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του 

μάρκετινγκ που υποκινούν το CRM.  

          Οι εφαρμογές τεχνολογίας CRM συνδέουν το front office (π.χ. πωλήσεις, 

μάρκετινγκ και εξυπηρέτηση πελατών) και τις λειτουργίες back office (π.χ. οικονομικά, 

διαδικασίες, διοικητικές μέριμνες και ανθρώπινο δυναμικό) με τα "σημεία αφής" των 

πελατών της επιχείρησης (Fickel,1999). Τα σημεία αφής μιας επιχείρησης, όπως είπαμε 

και παραπάνω, μπορούν να περιλάβουν το Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις 

πωλήσεις, το άμεσο ταχυδρομείο, τις διαδικασίες τηλεμάρκετινγκ, τα κέντρα κλήσης, 

τη διαφήμιση, το fax και τα καταστήματα. Συχνά, αυτά τα σημεία αφής ελέγχονται από 

χωριστά συστήματα πληροφοριών. Το CRM ενσωματώνει τα σημεία αφής γύρω από 

μια κοινή άποψη για τον πελάτη (Eckerson και Watson, 2000)           

          Το παρακάτω σχήμα καταδεικνύει τη σχέση μεταξύ των σημείων αφής πελατών 

με τις διαδικασίες front και back office.  
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Σχήμα 4: Σχέσεις Πελατών με διαδικασίες front & back office, Understanding CRM, 
Injazz J. Chen, Karen Popovich, (2003) 

 

         Το CRM δεν είναι μόνο εφαρμογές τεχνολογίας για το μάρκετινγκ και τις 

πωλήσεις. Αντίθετα, όταν εφαρμόζεται πλήρως και επιτυχώς, αποτελεί μια 

διαλειτουργική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη, τεχνολογικά ενσωματωμένη 

διοικητική στρατηγική της επιχειρησιακής διαδικασίας που μεγιστοποιεί τις σχέσεις και 

καλύπτει ολόκληρη την οργάνωση (Goldenberg, 2000). Η στρατηγική CRM μιας 

επιχείρησης ισχυροποιεί το μάρκετινγκ, τις διαδικασίες, τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση 

πελατών, το ανθρώπινο δυναμικό, τη χρηματοδότηση, καθώς επίσης και την τεχνολογία 

πληροφοριών και το διαδίκτυο για να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των 

αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες. Για τους πελάτες, το CRM προσφέρει την 

προσαρμογή, την απλότητα, και την ευκολία για την ολοκλήρωση των συναλλαγών, 

ανεξάρτητα από το κανάλι που χρησιμοποιείται για την αλληλεπίδραση (Gulati και 

Garino, 2000).  

        Οι πρωτοβουλίες CRM έχουν οδηγήσει στην αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα για 

πολλές επιχειρήσεις όπως επιβεβαιώνεται από τα υψηλότερα εισοδήματα και τις 

χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες. Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων 

αποτελεσματικά και αποδοτικά, αυξάνει τα ποσοστά ικανοποίησης και διατήρησης των 

πελατών (Reichheld 1996, Jackson 1994, Levine, 1993). Οι εφαρμογές CRM βοηθούν 

τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την πίστη και την αποδοτικότητα πελατών με μέτρα 

όπως οι επαναλαμβανόμενες αγορές, τα χρήματα που ξοδεύονται, και η διάρκεια 

επανάληψης. Οι εφαρμογές CRM βοηθούν επίσης να απαιτηθούν ερωτήσεις όπως: 

"Ποια προϊόντα ή υπηρεσίες είναι σημαντικά στους πελάτες μας; Πώς θα έπρεπε να 

επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας; Ποια είναι τα αγαπημένα χρώματα του πελάτη μου 

ή ποιο τι είναι το μέγεθος του;" Ειδικότερα, οι πελάτες ωφελούνται από την πεποίθηση 

ότι κερδίζουν χρόνο και χρήματα καθώς επίσης ότι λαμβάνουν καλύτερες πληροφορίες 

και ειδική μεταχείριση (Kassanoff, 2000). Επιπλέον, ανεξάρτητα από το κανάλι ή τη 

μέθοδο που χρησιμοποιούν για να έρθουν σε επαφή με την επιχείρηση, είτε είναι το 

Διαδίκτυο, είτε τα τηλεφωνικά κέντρα, είτε οι αντιπρόσωποι πωλήσεων, ή οι 

μεταπωλητές, οι πελάτες λαμβάνουν την ίδια συνεπή και αποδοτική υπηρεσία 

(Creighton, 2000).   

        Ενώ υπάρχουν πολλοί λόγοι να εξεταστεί μια στρατηγική CRM, η προσοχή και η 

προσεκτική ανάλυση είναι συνετές. Ο Hackney (2000), προειδοποιεί ότι αν και οι 
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προμηθευτές λογισμικού CRM μπορούν να προσελκύσουν τις επιχειρήσεις με τις 

υποσχέσεις των παντοδύναμων εφαρμογών, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία λύση 

εκατό τοις εκατό. Οι πιθανοί κίνδυνοι όπως η αποτυχία του προγράμματος, η 

ανεπαρκής απόδοση της επένδυσης, οι μη σχεδιασμένες αναθεωρήσεις των 

προϋπολογισμών του προγράμματος, οι ανικανοποίητοι πελάτες, η απώλεια 

εμπιστοσύνης των υπαλλήλων, και η παρεκτροπή του βασικού διοικητικού χρόνου και 

των πόρων πρέπει να θεωρηθούν πιθανά (Schweigert, 2000). Γίνεται όλο και 

περισσότερο σαφές ότι τα χρονοβόρα ή αποτυχημένα προγράμματα CRM είναι συχνά 

το αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που στερούνται μια λεπτομερή κατανόηση αυτού που 

συνεπάγονται οι λύσεις CRM.  

         Πρέπει να σημειωθεί,  ότι το CRM έχει επίσης τις ρίζες του στο μάρκετινγκ των 

σχέσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της μακροχρόνιας αποδοτικότητας με τη 

μετατόπιση από το βασισμένο στις συναλλαγές μάρκετινγκ, με την έμφασή του στο να 

κερδίζει νέους πελάτες, στη διατήρηση πελατών μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης 

των πελατειακών σχέσεων (Christopher κ.α., 1991). Κατά συνέπεια, το CRM είναι μια 

πιο σύνθετη και περίπλοκη εφαρμογή που αντλεί στοιχεία πελατών από όλα τα σημεία 

αφής με τους πελάτες, που δημιουργεί μια ενιαία και περιεκτική άποψη ενός πελάτη 

αποκαλύπτοντας τα σχεδιαγράμματα των βασικών πελατών και προβλέποντας τα 

σχέδιά των αγορών τους. Η τεχνολογία, που ακολουθεί και αναλύει τη συμπεριφορά 

των πελατών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν εύκολα τους καλύτερους 

πελάτες και να στρέψουν τις προσπάθειες μάρκετινγκ και να ανταμείψουν εκείνους που 

είναι πιθανό να αγοράσουν συχνότερα. Η απόκτηση μιας καλύτερης κατανόησης των 

υπαρχόντων πελατών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντιδράσουν, να ανταποκριθούν, 

και να επικοινωνήσουν για να βελτιώσουν σημαντικά τα ποσοστά διατήρησης.  

        Οι καινοτομίες στην τεχνολογία, τα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, και το διαδίκτυο 

είναι διάφοροι παράγοντες που κάνουν τις ένα προς ένα πρωτοβουλίες μια 

πραγματικότητα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις σχέσεις για να 

προσαρμοστούν στην εμπειρία των αγορών, να προβλέψουν καλύτερα τα σχέδια της 

αγοράς, να προσελκύσουν τους πελάτες με τις ειδικές προσφορές ή τις υπηρεσίες τους, 

να αξιολογήσουν το οικονομικό πλεονέκτημα κάθε πελάτη, και να χτίσουν 

μακροπρόθεσμες, αμοιβαία ευεργετικές, σχέσεις. 

       Τα ακόλουθα παραδείγματα δίνουν έμφαση σε μερικά από τα οφέλη των 

εφαρμογών CRM.  
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 Η Ritz - Carlton, μια μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων, έβαλε σε αρχεία τις 

προτιμήσεις των πελατών τις οποίες άντλησε από τις συνομιλίες με τους πελάτες κατά 

τη διάρκεια της παραμονής τους και τα χρησιμοποιεί για να προσαρμόσει τις υπηρεσίες 

που οι πελάτες θα λάβουν στην επόμενη επίσκεψή τους σε οποιοδήποτε άλλο 

ξενοδοχείο Ritz- Carlton στον κόσμο. Τα αιτήματα τους για πράγματα όπως τα 

υποαλλεργικά μαξιλάρια και οι πρόσθετες πετσέτες καταγράφονται για τη μελλοντική 

χρήση έτσι ώστε τα εξατομικευμένα αγαθά και οι υπηρεσίες να  μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην επόμενη επίσκεψη από τους πελάτες. Η αναζήτηση στοιχείων 

των πελατών επέτρεψε στην Bank One να μειώσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών 

ανάμεσα στους κερδοφόρους πελάτες από μικρές επιχειρήσεις με το διορισμό των 

καλύτερων διευθυντών απολογισμού (Conlon, 1999). Η βιομηχανία υπηρεσιών, 

εντούτοις, δεν είναι η μόνη βιομηχανία που χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, τη 

διαδικασία, και την τεχνολογία για να διαχειριστεί τις σχέσεις με τους πελάτες. Η Dell 

Computer Corporation αποδίδει την επιτυχία του CRM στο συνδυασμό του IT με τις 

διαδικασίες front και back office. Κάθε PC που κατασκευάζει η εταιρεία έχει ήδη 

πουληθεί. Από το Διαδίκτυο, οι πελάτες της εταιρείας είναι σε θέση να διαμορφώσουν 

το σύστημά τους, από χιλιάδες συνδυασμούς υλικού και λογισμικού, με ένα εύχρηστο 

σύστημα παραγγελιών που παρέχει τις ημερομηνίες παράδοσης καθώς επίσης και 

προοδευτικές αναβαθμίσεις. 

i. Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

          Η τεχνολογία πληροφοριών (IT) έχει αναγνωριστεί από καιρό ως ικανή για να 

ξανασχεδιάσει ριζικά τις επιχειρησιακές διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθούν οι 

βελτιώσεις στην οργανωτική απόδοση (Davenport και Short, 1990; Porter, 1987). Το 

IT βοηθά με τον επανασχεδιασμό της επιχειρησιακής διαδικασίας με τη διευκόλυνση 

των αλλαγών στις πρακτικές εργασίες και την καθιέρωση των καινοτόμων μεθόδων για 

να συνδέσει μια επιχείρηση με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εσωτερικούς 

μετόχους (Hammer και Champy, 1993). Οι εφαρμογές CRM εκμεταλλεύονται πλήρως 

τις καινοτομίες της τεχνολογίας και τη δυνατότητά τους να συλλέξουν και να 

αναλύσουν τα στοιχεία όσον αφορά τα σχέδια πελατών, να ερμηνεύσουν τη 

συμπεριφορά των πελατών, να αναπτύξουν προβλεπόμενα μοντέλα, να ανταποκριθούν 

με έγκαιρες και αποτελεσματικά προσαρμοσμένες επικοινωνίες, και να παραδώσουν 

την αξία των προϊόντων/υπηρεσιών στους μεμονωμένους πελάτες. Χρησιμοποιώντας 

την τεχνολογία για να βελτιώσουν τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να δημιουργήσουν μια σφαιρική άποψη των πελατών και να μάθουν από τις 
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προηγούμενες αλληλεπιδράσεις να βελτιώσουν τις μελλοντικές (Eckerson και Watson, 

2000). 

              Οι καινοτομίες στην υποδομή δικτύων, στον υπολογισμό πελάτη/υπηρεσιών, 

και στις εφαρμογές επιχειρησιακής νοημοσύνης είναι καθοριστικοί παράγοντες στην 

ανάπτυξη του CRM. Οι λύσεις CRM παραδίδουν τις αποθηκεύσεις των στοιχείων των 

πελατών με μέρος του κόστους των παλαιότερων τεχνολογικών δικτύων. Τα συστήματα 

CRM συσσωρεύουν, αποθηκεύουν, διατηρούν, και διανέμουν τη γνώση για τους 

πελάτες σε όλη την οργάνωση. Η αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών έχει 

έναν κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το CRM. Οι πληροφορίες είναι κρίσιμες για την 

προσαρμογή προϊόντων, την καινοτομία υπηρεσιών, τις παγιωμένες απόψεις των 

πελατών, και τον υπολογισμό της αξίας της διάρκειας ζωής των πελατών (Peppard, 

2000). Μεταξύ των άλλων, οι αποθήκες στοιχείων (data warehouses), τα συστήματα 

προγραμματισμού των επιχειρηματικών πόρων (ERP), και το Διαδίκτυο είναι κεντρικές 

υποδομές στις εφαρμογές CRM. 

ii. DATA WAREHOUSE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

          Το Data warehouse είναι ένα διοικητικό εργαλείο τεχνολογίας πληροφοριών που 

δίνει στους επιχειρησιακούς υπεύθυνους της λήψης των αποφάσεων τη στιγμιαία 

πρόσβαση στις πληροφορίες με τη συλλογή "κομματιών των στοιχείων των πελατών" σε 

όλη την οργάνωση με το συνδυασμό όλων των βάσεων δεδομένων και των 

λειτουργικών συστημάτων όπως το ανθρώπινο δυναμικό, τις πωλήσεις και τα 

συστήματα επεξεργασίας, δημοσιονομικά, κατάλογους, αγορές, και συστήματα 

μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, το Data warehouse αποσπασματικά, καθαρίζει, 

μετασχηματίζει, και διαχειρίζεται τους μεγάλους όγκους των στοιχείων από τα 

πολλαπλάσια, ετερογενή συστήματα, που δημιουργούν ένα ιστορικό αρχείο όλων των 

αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες (Eckerson και Watson, 2000). Οι δυνατότητες των 

Data warehouse είναι ότι μπορούν να αντιμετωπισθούν και να χειριστούν χωριστά από 

τα άλλα συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εξαγάγει τη γνώση για τους 

πελάτες και μειώνει την ανάγκη για τα παραδοσιακά ερευνητικά εργαλεία του 

μάρκετινγκ όπως οι έρευνες πελατών. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να προσδιορίσει και 

να υποβάλει έκθεση από το προϊόν ή την υπηρεσία, τη γεωγραφική περιοχή, το δίαυλο 

διανομής, την ομάδα πελατών, και το μεμονωμένο πελάτη (Story, 1998). Οι 

πληροφορίες είναι έπειτα διαθέσιμες σε όλα τα σημεία επαφής με τους πελάτες στην 

οργάνωση.  
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          Η τεχνολογία Data warehouse καθιστά το CRM ικανό επειδή παγιώνει, 

συσχετίζει και μετασχηματίζει τα στοιχεία των πελατών σε νοημοσύνη για τους πελάτες 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαμορφώσει μια καλύτερη κατανόηση της 

συμπεριφοράς των πελατών. Τα στοιχεία των πελατών περιλαμβάνουν όλες τις 

πωλήσεις, τις προωθήσεις, και τις δραστηριότητες εξυπηρέτησης πελατών (Shepard, 

1998). Εκτός από τις λεπτομέρειες συναλλαγής, πολλοί άλλοι τύποι στοιχείων που 

παράγονται από τις εσωτερικές διαδικασίες μπορούν να είναι εξίσου σημαντικές. Οι 

πληροφορίες σχετικά με τη θέση τιμολόγησης και απολογισμού, τις αλληλεπιδράσεις 

στην εξυπηρέτηση πελατών, τις καθυστερημένες παραγγελίες, την αποστολή 

προϊόντων, τις επιστροφές προϊόντων, τα παράπονα, και τις εσωτερικές λειτουργικές 

δαπάνες μπορούν να βελτιώσουν την κατανόηση των πελατών και των σχεδίων των 

αγορών τους. Η δυνατότητα μιας Data warehouse να αποθηκεύει εκατοντάδες χιλιάδες 

gigabytes στοιχείων καθιστά την ανάλυση εφικτή καθώς επίσης και άμεση. Σε μια 

εταιρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Cap Gemini and International Data 

Corporation (1999) διαπιστώθηκε ότι το 70% των αμερικανικών εταιριών και το 64% 

των ευρωπαϊκών εταιριών προγραμματίζουν στην οικοδόμηση μιας Data warehouse για 

να υποστηρίξουν το CRM τους. Η SAS Corporation, ένας σημαντικός φορέας στη 

βιομηχανία Data warehouse, έχει συνεργαστεί πρόσφατα με τους Peppers και Rogers 

για να παρέχουν το "CRM Resource", ένα εβδομαδιαίο οδηγό σχετικά με το 

βιομηχανικά στραμμένο CRM. Μια συνοπτική περίληψη των οργανωτικών οφελών με 

μια Data warehouse είναι:  

• Ακριβής και γρηγορότερη πρόσβαση στις πληροφορίες για να διευκολύνει τις 

απαντήσεις στις ερωτήσεις των πελατών.   

• Ποιότητα στοιχείων και φιλτράρισμα για να αποβάλει τα κακά και διπλά 

στοιχεία.   

• Αποσπά, χειρίζεται και σαρώνει τα στοιχεία γρήγορα για την ανάλυση της 

αποδοτικότητας, τη σκιαγράφηση των πελατών, και τη διαμόρφωση της 

διατήρησης  τους. 

• Προηγμένη σταθεροποίηση στοιχείων και εργαλεία ανάλυσης στοιχείων για τις 

συνοπτικές καθώς επίσης και λεπτομερείς εκθέσεις πιο υψηλού επιπέδου. 

Υπολογισμός της συνολικής παρούσας αξίας και υπολογισμός της μελλοντικής αξίας 

κάθε πελάτη. 
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iii. ENTERPRISE RESOURCE PLANING (ERP) SYSTEMS 

          Οι επιχειρήσεις γενικά εμφανίζονται να αρέσκονται σε δύο είδη στρατηγικών 

πλεονεκτημάτων. Το πρώτο είναι παροδικό: όντας στη σωστή θέση, με τα σωστά 

προϊόντα, στο σωστό χρόνο  — ακολουθώντας τη φορά ενός κύματος. Το άλλο 

προέρχεται από την κατοχή της πρώτης τάξεως διαχείρισης και τη θέσπιση των 

διαδικασιών που μπορούν να κινητοποιήσουν μια επιχείρηση, που την κρατά μπροστά 

από τον ανταγωνισμό της. 

         Η ικανή χρήση του enterprise resource planning (ERP) και της διαχείρισης των 

πελατειακών σχέσεων (CRM) εμπίπτει στο δεύτερο τύπο στρατηγικού πλεονεκτήματος. 

Η κατάλληλα χρησιμοποιημένη, νέα τεχνολογία παραδίδει τα συγκεκριμένα 

επιχειρησιακά πλεονεκτήματα, που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση για να είναι ένα βήμα 

μπροστά από τους ανταγωνιστές της.   

       Μια άλλη στρατηγική διαδικασία που βοηθά στην διοικητική επαγρύπνηση είναι ο 

έλεγχος των βάσεων δεδομένων και των αρχείων της επιχείρησης, 

συμπεριλαμβανομένων της λογιστικής, των οικονομικών πληροφοριών, του ERP, του 

CRM, και άλλων εφαρμογών. Ο έλεγχος βοηθά στην εξασφάλιση ότι το ERP και το 

CRM συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος και επιτρέπουν στους ανώτερους 

υπαλλήλους και τους επαγγελματίες μιας επιχείρησης για να δουν τις σύνθετες 

αλληλεξαρτήσεις, παρά τις εφήμερες συνεργασίες και τις γραμμικές αλυσίδες 

ανεφοδιασμού, και στην εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει τελικά η διαδικασία της 

αλλαγής, σε καθημερινές και μακροπρόθεσμες διαδικασίες.   

          Οι διορατικοί άνθρωποι στη διοίκηση επιχειρήσεων και στην τεχνολογία 

πληροφοριών προτείνουν ότι στα ερχόμενα έτη θα είναι διαθέσιμη σε εμπορική βάση 

μια αληθινά ενσωματωμένη λύση λογισμικού. Θα συνδυάσει πολλά από τα σημερινά 

υποσυστήματα και θα αντικαταστήσει άλλα με τη βοήθεια των αποδοτικότερων 

προϊόντων προγραμματισμού που μπορεί προς το παρόν να μην υπάρχουν. Στον πυρήνα 

αυτής της ολοκλήρωσης βρίσκεται η προσανατολισμένη στο διαδίκτυο λύση 

προγραμματισμού των επιχειρηματικών πόρων (ERP), που με μια ευφυή διαχείριση 

αλυσίδων ανεφοδιασμού (Supply Chain Management), ικανή να χειριστεί τα έξυπνα 

υλικά. 

            Για να εκτιμήσουμε καλύτερα αυτήν την εξελικτική προσέγγιση από το παρόν 

ERP προς ένα περίπλοκο σύστημα αλυσίδων ανεφοδιασμού διαδικτύου, είναι 

ενδεδειγμένο να ληφθεί μια γρήγορη ματιά στην εξέλιξη του λογισμικού ERP κατά τη 
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διάρκεια των τελευταίων ετών .Ένα σημείο εστίασης σε αυτήν την γρήγορη ματιά θα 

είναι η λειτουργική υποστήριξη μέσω της εξελικτικής ανάπτυξης του προγραμματισμού 

των επιχειρηματικών πόρων (ERP) και οι νέες δαπάνες που επιβάλλονται από την 

εμφάνιση των έξυπνων υλικών.   

             Το λογισμικό, ιδιαίτερα εκείνα τα προϊόντα προγραμματισμού που έχουν 

σημαντική ζήτηση στην αγορά, εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Κατά τη 

διάρκεια της πρόσφατης δεκαετίας του '80 και της δεκαετίας  του '90, τα συστήματα 

προγραμματισμού των επιχειρηματικών πόρων (ERP) έχουν αναπτύξει νέες 

δυνατότητες για να καλύψουν τις απαιτήσεις των χρηστών οργανισμών. Αυτό είναι 

ένας κινούμενος στόχος. Κάτω από στις βασικές αρχές του, από την εισαγωγή του στην 

αγορά, το λογισμικό ERP έχει θεωρηθεί ως off-the-shelf όργανο για τη βελτίωση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών στη λογιστική, την κατασκευή, την αγορά, και τη διανομή. 

              Μια από τις προκλήσεις είναι η επιτυχής εφαρμογή του ERP. Αυτό δεν γίνεται 

περιληπτικά. Περιλαμβάνει την ανάλυση της τρέχουσας επιχειρησιακής διαδικασίας και 

των υπηρεσιών που παρέχει, το χειρισμό τους μέσω του αγορασμένου λογισμικού παρά 

το σχεδιασμό ενός συστήματος εφαρμογής από την αρχή και δραστηριότητες 

εσωτερικού ελέγχου απαραίτητες για να κρατούν πάντα εύχρηστο το σύστημα. Ο 

στόχος είναι ολοκλήρωση των μέσων και χαμηλότερων λειτουργιών ανώτερης 

διαχείρισης, που λαμβάνουν υπόψη ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι σύνθετες. 

Το παρακάτω σχήμα  επεξηγεί τις κύριες γραμμές λειτουργίας του ERP. 
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Σχήμα 5: Κύριες γραμμές λειτουργίας του ERP, Integrating ERP,CRM, Chorafas D., 
(2003),σελ. 4 

 

Η εξέλιξη από το MIS και οι διοικητικές μέριμνες (logistics) στο ERP  

        Κατά την εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών στη δεκαετία του '60 και τη 

δεκαετία του '70 θα υπενθυμίσουμε ότι εκείνη την περίοδο υπήρξε μια προσπάθεια να 

ενσωματωθούν οι ιδιαίτερες των εφαρμογών σε μια πλατφόρμα επεξεργασίας, της 

οποίας ο αρχικός στόχος ήταν να εξυπηρετηθούν οι διοικητικές απαιτήσεις. Στη 

δεκαετία του '60, έγινε προσπάθεια  μέσω των συστημάτων διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων (DBMS). Στη δεκαετία του '70, ήταν η σειρά των διοικητικών συστημάτων 

πληροφοριών (MIS) που προσέλκυσε την προσοχή, συμπεριλαμβανομένων των 

ακόλουθων  διαδικασιών διοικητικών μεριμνών (Logistics): η αναλυτική λογιστική, ο 

χειρισμός διαταγής, και ο έλεγχος καταλόγων. Η προέλευση της λέξης Logistics 

(ουσιαστικό, ενικός αριθμός) είναι ένας ελληνικός όρος που σημαίνουν κάτι λογικό, 

αλλά και ένας υπολογιστής και λογιστής.                
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         Από αυτή την άποψη, η αποστολή που ορίζεται στις διοικητικές μέριμνες 

(logistics), και κατ' επέκταση στο λογισμικό ERP, είναι και τακτική και στρατηγική 

όπως φαίνεται  στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 6: Logistics και ERP, Integrating ERP,CRM, Chorafas D., (2003),σελ.6 

        Πολλά, εάν όχι τα περισσότερα, προβλήματα διοικητικών μεριμνών είναι στη 

μεσαία σειρά. Αν και οι περιορισμένης χρονικά έκτασης προσεγγίσεις είναι συχνά οι 

στόχοι, αυτοί δεν μπορούν να στηριχτούν κατά τρόπο αποτελεσματικό χωρίς την 

επέκταση τους στο μεσοπρόθεσμο, που απαιτεί έναν πλήθος άλλων ενισχυτικών 

υπηρεσιών. 

         Αυτή η ανάγκη έχει απεικονιστεί στο επιχειρηματικό λογισμικό προϊόντων με τον 

τρόπο που εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80. Μια μελέτη των off-the-

shelf προσφορών κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου έχει αποκαλύψει ότι οι 

οργανώσεις απαιτούσαν αυτόν τον τύπο υποστήριξης επειδή ήταν στα αρχικά στάδια 

της προσπάθειας τους να γίνουν αποδοτικότερες. Χρειάστηκαν διαδικασίες ικανές να 

αναζωογονήσουν τη διαχείριση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους, οι οποίες 

είναι σχετικές με τις πληροφορίες των πελατών, την ανάλυση της αγοράς, και του 

ανθρώπινου δυναμικού.       

          Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, οι έννοιες που υποστηρίζουν το MIS 

επεκτάθηκαν πέρα από την  ενσωμάτωση νέων εφαρμογών και παροχή κάποιας μορφής 

συνεχούς πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων. Μια από τις σημαντικές εξελίξεις ήταν τα 

εξειδικευμένα  συστήματα. Η άλλη, ήταν η προσοχή που δόθηκε στη διευκόλυνση των 

δυνατοτήτων κάποιου να φθάσει σε καλύτερες και γρηγορότερες αποφάσεις, με τέτοιο 
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τρόπο ώστε να βελτιωθεί η διοικητική παραγωγικότητα. Ο προγραμματισμός των 

επιχειρηματικών πόρων (ERP), είναι η άμεση συνέπεια αυτής της κίνησης. Για να 

εκτιμηθεί καλύτερα ο ανασχηματισμός που πραγματοποιήθηκε καθώς οι ανάγκη για 

πληροφορίες αυξάνονταν, πρέπει να θυμηθούμε ότι στη δεκαετία του '80,  η μαζική 

παραγωγή, μια έννοια του πρόωρου 20ού αιώνα, έδινε τόπο για  να κλίνει την 

παραγωγή. Αυτή η διαδικασία ενέμεινε για σχεδόν 20 έτη, και η συνέπειά της άλλαξε 

το σύγχρονο βιομηχανικό κόσμο.        

         Κατόπιν ένας νέος τύπος μετασχηματισμού ήρθε στο προσκήνιο στη δεκαετία του 

'90. Από το μέσο ως το τέλος της δεκαετία του '90, το διαδίκτυο ωοτόκησε ένα κύμα 

καινοτομίας που απαίτησε από τα διευθυντικά στελέχη της βιομηχανίας να εφεύρουν 

πάλι τις εσωτερικές και εξωτερικές επιχειρησιακές συνεργασίες ή να προσπεραστούν 

από τους ανταγωνιστές. Μέχρι το 2001 αυτό το κύμα είχε επηρεάσει όλους τους τομείς 

της οικονομίας: αυτοκίνητα, αεροπλοΐα, συστήματα υλικών, τηλεπικοινωνίες, 

περιβαλλοντικές υπηρεσίες, και, φυσικά τεχνολογία.  

         Κατά κάποιο τρόπο, είναι κανονικό να βιωθεί μια σημαντική εξέλιξη στις ανάγκες 

διοικητικού σε πληροφορίες, η οποία είναι η κατευθυντήρια δύναμη πίσω από την 

αλλαγή από το MIS σε λύσεις ERP. Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα πέρασε, μετά από 

την εμφάνιση του MIS, πρέπει να αναμένεται ότι:   

• Νέα συστήματα λογισμικού είναι απαραίτητα. 

• Τα νέα συστήματα θα είναι περιπλοκότερα από εκείνα που αντικαθιστούν. 

• Η βιομηχανία των λογισμικού θα προβεί με τις πλέον έγκυρες λύσεις.                                                                       

 

Ο προγραμματισμός των επιχειρηματικών πόρων μπορεί να εφαρμοστεί σε 

διαφορετικά επίπεδα εκλέπτυνσης 

         Η προσπάθεια που άρχισε αρκετά χρόνια πριν με τα προϊόντα προγραμματισμού 

ERP και τα σχετικά εργαλεία που παρείχαν μια περιεκτική λύση είναι αρκετά 

εκπρόθεσμα. Βασικά, ήταν μια αντίδραση στο γεγονός που παρήγαγαν τα περισσότερα 

λογισμικά έως ότου έπειτα παραδινόταν ως εντολή για τη μια συγκεκριμένη εφαρμογή 

ή λειτουργία. Δεν εξέταζε τις λογικές έννοιες της συνεχούς ολοκλήρωσης συστημάτων. 

Αυτό θα ίσχυε εάν η προσπάθεια προγραμματισμού γινόταν στο εσωτερικό ή η 

επιχείρηση αγόρασε μια από τις διαθέσιμες συσκευασίες λογισμικού.  
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        Οι λειτουργίες που παρουσιάστηκαν στα μέσα στρώματα υπήρξαν προφανώς πολύ 

προτού να δημιουργηθεί το λογισμικό ERP. Η διαφορά είναι ότι κάθε μια ήταν ένα 

ξεχωριστό κομμάτι, που συνδεόταν άσχημα με τα άλλα, τα οποία αυξάνουν σημαντικά 

την πολυπλοκότητα των συστημάτων. Ένας από τους στόχους του ERP είναι αυτός της 

μείωσης της πολυπλοκότητας για να βοηθήσει στην καλύτερη εξέλιξη των 

επιχειρησιακών διαδικασιών και των νέων απαιτήσεών τους στην υποστήριξη του 

λογισμικού.           

       Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, οι διάφορες πτυχές των επιχειρησιακών διαδικασιών 

πρέπει να μελετηθούν λεπτομερώς, συμπεριλαμβανομένης της καθημερινής 

αλληλεπίδρασης των οργανωτικών μονάδων, της επαναπληροφόρησης των 

απαιτήσεων, των ροών επικοινωνίας, των σημασιολογικών σχέσεων και προφανώς, της 

σε απευθείας σύνδεση των επιχειρησιακών συνεργατών μέσω του διαδικτύου. Ο 

αρχικός κανόνας της ολοκλήρωσης συστημάτων είναι ότι κάποιο πρέπει να είναι σε 

θέση να χρησιμοποιήσει τα υποσυστήματα λογισμικού που λειτουργούν μαζί χωρίς τις 

τεχνικές δυσκολίες, μια μειωμένη λειτουργία συστημάτων, αδικαιολόγητες δαπάνες 

εφαρμογής, ή σημαντικές καθυστερήσεις στα προϊόντα.   

        Αυτό είναι η αρχή, αλλά δεν τηρούν όλοι οι προμηθευτές των συσκευασιών ERP 

αυτόν τον κανόνα. Ο λόγος είναι ότι τα εμπορεύματά τους έχουν εξελιχθεί από τις 

απλές αρχές και επομένως στερούνται ένα βασικό πρόγραμμα. Επιπλέον, μερικές 

συσκευασίες ERP αποτελούνται από μεγάλες λειτουργικές ενότητες, όπως οι 

διοικητικές μέριμνες (logistics), η χρηματοδότηση, η κατασκευή, και η διαχείριση 

καταλόγων, οι οποίες μάλλον κακώς ενσωματώνονται μαζί. Επίσης, δεν είναι όλοι οι 

προμηθευτές αποτελεσματικοί σε εσωτερικές διαδικασίες ανάπτυξης των προϊόντων 

τους, ακόμα κι αν είναι ένα θέμα επιβίωσης για την εταιρεία να παραδοθεί η νέα 

λειτουργία γρηγορότερα από των ανταγωνιστών τους.   

         Υπάρχει και  μια αντίθετη άποψη όχι τόσο ευνοϊκή στο ERP, και προέρχεται από 

ανθρώπους με εμπειρία στην εφαρμογή του. Μερικοί προμηθευτές ERP έχουν αρχίσει 

τις ασκήσεις για να χωρίσουν τις μεγαλύτερες ενότητες εφαρμογών τους σε μικρότερες, 

ή ακόμα και για να επανοικοδομήσουν τα εμπορεύματά τους για τη μεγαλύτερη 

προσαρμοστικότητα και ολοκλήρωση με τις εσωτερικές εφαρμογές της επιχείρησης 

πελατών και τις ρουτίνες κληροδοτημάτων.  Μια καλή λύση για το ERP ήταν να 

δημιουργηθεί μια υπηρεσία βασισμένη στο σχεδιασμό που επιτρέπει τον αποδοτικότερο 

χειρισμό από τις εξωτερικές βασικές εφαρμογές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη 
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διαχείριση σχέσης πελατών (CRM), συναλλαγές αλυσίδων ανεφοδιασμού τις 

επιχειρησιακές (SCM), και τα εσωτερικά αιτήματα διοικητικών πληροφοριών. 

        Μπορεί το λογισμικό να καλύψει αυτές τις ανάγκες κατά τρόπο ικανό; "Το ERP 

και CRM," είπε ένας πεπειραμένος  διευθυντής σε IT, " το όνομα αλλάζει, αλλά 

φαίνεται να είναι το ίδιο άπιαστο όνειρο." Η άποψη του είναι ότι, κατά τη διάρκεια των 

προηγούμενων τριών δεκαετιών, πολλά πραγμάτων αποκαλούμενα ως MIS, DSS, 

εμπειρικά συστήματα... ERP, CRM, κ.λπ., υποτίθεται ότι θα έλυναν όλα τα 

προβλήματα των πελατών και θα βελτίωναν τις επιχειρησιακές διαδικασίες. 

        Αυτό δεν συνέβη όμως, επειδή σε μεγάλο βαθμό, από το MIS ως και το ERP, 

μιλάμε κυρίως για γραμμές κωδικών και εργαλείων. Το MIS και το ERP μπορούν να 

βοηθήσουν, αλλά δεν είναι κάποια υποκατάστατα που θα καθιερώσουν την υγιή 

διαχείριση και πρακτική, την επιλογή και εκπαίδευση καλών υπαλλήλων, ούτε 

παρέχουν μια λεπτομερή οργανωτική εργασία, και να ελέγχουν που κατάλληλα 

εργασία.   

        Διορατικοί άνθρωποι στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία δεν θεωρούν ότι το 

λογισμικό μπορεί μόνο του να ολοκληρώσει την εργασία που πρέπει να γίνει, επίσης 

επισημάνουν ότι οι προμηθευτές ERP αδυνατούν να αναγνωρίσουν την ανάγκη για 

διευκόλυνση της ρουτίνας τους με προγράμματα λογισμικού, καθώς επίσης και στην 

ανταπόκριση στις διαλογικές απαιτήσεις που τίθενται από τις λύσεις αλυσίδων 

ανεφοδιασμού και άλλες διαλογικές εφαρμογές.   

         Ο προγραμματισμός των επιχειρηματικών πόρων (ERP), όταν εφαρμόζεται 

επιτυχώς, συνδέει όλες τις περιοχές μιας επιχείρησης συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης διαταγών, της κατασκευής, του ανθρώπινου δυναμικού, των οικονομικών 

συστημάτων και της διανομής με τους εξωτερικούς προμηθευτές και τους πελάτες σε 

ένα στενά ενσωματωμένο σύστημα με χωριστά στοιχεία και διαφάνεια  (Chen, 2001). 

Σημαντικοί προμηθευτές επιχειρηματικών συστημάτων, που έχουν επιτύχει στην αγορά 

ERP, επιμένουν στις αυξανόμενες ανάγκες για CRM κάνοντας συμμαχίες, ή 

αγοράζοντας άλλες επιχειρήσεις λογισμικού που έχουν αναπτύξει δραστηριότητες στην 

αγορά CRM. Σημαντικές διαφορές υπάρχουν μεταξύ της τεχνολογίας ERP και των 

εφαρμογών CRM. Το ERP χρησιμεύει ως μία ισχυρή βάση με τις στενά 

ενσωματωμένες λειτουργίες back office ενώ CRM προσπαθεί να συνδέσει τις 

εφαρμογές front και back office για να διατηρηθούν οι σχέσεις και να χτιστεί η πίστη 

πελατών. Τα συστήματα ERP υπόσχονται να ενσωματώσουν όλους τους λειτουργικούς 
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τομείς της επιχείρησης με τους προμηθευτές και τους πελάτες.  Το CRM υπόσχεται να 

βελτιώσει τις front office εφαρμογές και τα σημεία αφής πελατών για να 

βελτιστοποιήσει την ικανοποίηση και την αποδοτικότητα των πελατών. Ενώ το 

σύστημα ERP διαχώρισε τα συστήματα πληροφοριών, το CRM διαχώρισε τα στοιχεία 

των πελατών. Οι εφαρμογές CRM περιλαμβάνουν και το διαδίκτυο και έχουν ως σκοπό 

να επεκτείνουν τις ικανότητες ανάσυρσης δεδομένων του ERP σε όλη την αλυσίδα 

ανεφοδιασμού, στους πελάτες, τους διανομείς, και τους κατασκευαστές (Scannell, 

1999). Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αναλυτικές ικανότητες του 

CRM για να προβλέψουν και να απαντήσουν στις βασικές επιχειρησιακές ερωτήσεις 

επάνω στη νοημοσύνη των πελατών και να μοιράσουν τα αποτελέσματα στα κανάλια. 

Αν και το ERP δεν απαιτείται για το CRM, παρέχοντας στους πελάτες, στους 

προμηθευτές, και στους υπαλλήλους τη βασισμένη στο δίκτυο πρόσβαση στα 

συστήματα μέσω CRM, θα είναι κάτι το ευεργετικό μόνο εάν συστήματα, όπως το Data 

warehouse ή/και το ERP υπάρχουν (Solomon, 2000). Οι επιχειρήσεις με ένα σύστημα 

ERP, εντούτοις, πρέπει να καταλάβουν όταν είναι στη διαδικασία εφαρμογής, να 

αξιολογούν άλλες τεχνολογίες, όπως το Data warehouse, αν ταιριάζουν πριν συνδεθούν 

με τις εφαρμογές CRM  (Saunders, 1999). 

iv. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) 

         Οι επιχειρήσεις έχουν αναδομηθεί ολοκληρωτικά για να αυξήσουν την 

οργανωτική αποτελεσματικότητα και να ικανοποιήσουν τους βασικούς πελάτες. Στη 

μέση αυτής της αναζήτησης της τελειότητας, οι διευθυντές έχουν συνειδητοποιήσει ότι 

οι επιχειρήσεις τους στερούνται συχνά τους πόρους και τις ικανότητες που απαιτούνται 

για να επιτύχουν την επιθυμητή ανταγωνιστικότητα (Fine, 1998). Tyndall και Kamauff 

1998). Αυτή η πραγματοποίηση τους έχει οδηγήσει για να κοιτάξουν πέρα από τα 

οργανωτικά όρια των επιχειρήσεών τους και να αξιολογήσουν το πώς οι πόροι των 

προμηθευτών και των πελατών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν 

την εξαιρετική αξία (Bartholomew, 1999; Blackwell, 1997; Christopher, 1999; Dell, 

1999; Nelson, 1998). Οι προσπάθειες να ευθυγραμμιστούν οι στόχοι και να 

ενσωματωθούν οι πόροι στα όρια της επιχείρησης για να παραδώσουν τη μεγαλύτερη 

αξία είναι γνωστές ως διοικητικές πρωτοβουλίες αλυσίδων ανεφοδιασμού (SCM) 

(Ballou κα, 2000; Lambert κα, 1998; Poirier, 1999). 

Θεωρητικά, το SCM επιτρέπει σε μια επιχείρηση για να εστιάσει σε πράγματα τα 

οποία έχει το πλεονέκτημα να χειρίζεται επιδέξια. Οι μη θεμελιώδεις δραστηριότητες 

μεταφέρονται για να διοχετευθούν στα μέλη που κατέχουν τις ανώτερες ικανότητες σε 
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εκείνες τις περιοχές (Cox, 1999; Laseter, 1998; Quinn, 2000; Rich, 1997; Sheridan, 

1999). Οι κατάλληλες σχέσεις διαμορφώνονται για να βεβαιωθούν τα σημαντικά 

επίπεδα απόδοσης. "Οι ομάδες" των προμηθευτών, των παραγωγών τελικών αγαθών, 

των φορέων παροχής υπηρεσιών, και των λιανοπωλητών διαμορφώνονται για να 

δημιουργήσουν και να παραδώσουν τις πολύ καλύτερες πιθανές προσφορές 

προϊόντων/υπηρεσιών. Θεωρητικά, αυτές οι συνδεμένες ομάδες των επιχειρήσεων 

διαμορφώνουν έναν ενσωματωμένο ανεφοδιασμό αλυσίδων, ο οποίος ανταγωνίζεται 

ενάντια σε άλλες αλυσίδες ανεφοδιασμού στη σημερινή σφαιρική οικονομία (Henkoff, 

1994).  

Η ορολογία "διαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασμού" χρησιμοποιείται συχνά στο 

σημερινό διοικητικό περιβάλλον, που εμφανίζεται στον εμπορικό Τύπο, τους 

αντιπροσώπους, και τα φυλλάδια για τα κύρια επαγγελματικά προγράμματα. Το SCM 

συνδέεται γενικά με τις προηγμένες τεχνολογίες πληροφοριών, τη γρήγορη και άμεση 

υπηρεσία διοικητικών μεριμνών, την αποτελεσματική διαχείριση προμηθευτών, και όλο 

και περισσότερο με τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Οι περισσότεροι 

διευθυντές υλικών εξοικειώνονται με την έννοια SCM και το βλέπουν ως συνώνυμο με 

τη συνεργασία. Εντούτοις, η εμπειρία δείχνει ότι λίγες επιχειρήσεις συμμετέχουν 

πραγματικά σε τέτοια εκτενή ολοκλήρωση των αλυσίδων ανεφοδιασμού (Akkermans, 

1999; Harps, 2000; Kilpatrick και Factor 2000; Thomas, 1999; Whipple κ.α., 1999). 

Πράγματι, λίγες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει και έχουν διαδώσει έναν επίσημο 

καθορισμό του SCM. Ακόμη  λιγότεροι έχουν χαράξει σχολαστικά τις αλυσίδες 

ανεφοδιασμού τους έτσι ώστε ξέρουν ποιοι πραγματικά είναι οι προμηθευτές των 

προμηθευτών τους ή οι πελάτες των πελατών. Κατά συνέπεια, μια εύλογη ερώτηση 

προκύπτει, "πώς οι επιχειρήσεις καθορίζουν και πλησιάζουν την ολοκλήρωση των 

αλυσίδων ανεφοδιασμού σήμερα;"(Stanley κ.α.,2002) 

Εννοιολογικό πρότυπο  

Η διαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασμού (SCM) συχνά αναφέρεται είτε σε μια 

λειτουργική διοικητική προσέγγιση στην πρόσβαση, παραγωγή και παράδοση των 

αγαθών και των υπηρεσιών για να τελειώσει τους καταναλωτές είτε, κατά μια ευρύτερη 

έννοια, στο συντονισμό των διάφορων εμπλεκόμενων που ανήκουν στην ίδια αλυσίδα 

ανεφοδιασμού (Harland, 1996). Η συνεργασία μεταξύ των εταιριών που ανήκουν στην 

ίδια αλυσίδα ανεφοδιασμού αναγνωρίζεται σήμερα ως ισχυρή πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Christopher 1992). Οι περιθωριακές επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν 

ότι με το να μεταφέρουν τις δαπάνες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, πραγματικά 
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δεν αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους, δεδομένου ότι όλες οι δαπάνες φτάνουν 

τελικά με τον τρόπο τους στους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, εταιρίες στοχεύουν στο 

SCM να συνεργαστεί για τον κοινό στόχο και να αυξήσει τις γενικές πωλήσεις και την 

αποδοτικότητα των καναλιών, παρά τον ανταγωνισμό για ένα μεγαλύτερο μερίδιο 

σταθερού κέρδους.  

Μια αυξανόμενη αποδοχή αυτών των εννοιών έχει οδηγήσει στις σημαντικές 

αλλαγές κατά τον τρόπο που λαμβάνει χώρα στην επιχείρηση. Μετά από αυτό, τα 

βήματα μπορούν να προσδιοριστούν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης που οδηγεί τις 

σχέσεις αγοράς στην ολοκλήρωση των αλυσίδων ανεφοδιασμού (Stevens, 1989). Οι 

επιχειρήσεις αρχίζουν χαρακτηριστικά με την εξομάλυνση των οργανώσεών τους και 

με την κίνηση της εστίασης μακριά από τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους. 

Έπειτα, η αναζήτηση των ευκαιριών έκπτωσης δίνει μια μεγαλύτερη σημασία στην 

εσωτερική ροή των αγαθών και στις διαδικαστικές διοικητικές πρακτικές. Σε αυτή τη 

φάση, οι επιχειρήσεις μειώνουν τον αριθμό των διοικητικών λειτουργιών και 

ενθαρρύνουν την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων. Τέλος, το πεδίο 

της ολοκλήρωσης επεκτείνεται πέρα από τα όρια μιας επιχείρησης για να περιλάβει 

τους προμηθευτές και τους πελάτες, δημιουργώντας κατά συνέπεια τα δίκτυα των 

εταιριών που στοχεύουν στις μακράς διαρκείας συνεργασίες. Αυτό μειώνει συνήθως 

την ευκαιρία για τις πολιτικές τιμολόγησης "συμπιέσεων" και οδηγεί σε έναν 

περιορισμένο αριθμό σχέσεων μακράς διαρκείας. 

Καθοριστικοί παράγοντες στρατηγικής SCM 

Υποθέτουμε ότι τρεις κύριοι παράγοντες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν έναν 

σημαντικό ρόλο στις κορυφαίες επιχειρήσεις για να υιοθετήσουν μια ιδιαίτερη 

στρατηγική SCM:   

• ποια φάση είναι κυρίαρχη μέσα στον κύκλο ζωής του τελικού προϊόντος   

• η έμφυτη δομική πολυπλοκότητα του τελικού προϊόντος και   

• ο τύπος της αλυσίδας ανεφοδιασμού.   

Η κυρίαρχη φάση μέσα στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος χρησιμοποιείται εδώ 

αναφερόμενη στα κλασσικά στάδια που καθορίζονται από (Hayes και Wheelwright 

1984), εισαγωγή, αύξηση, ωριμότητα και πτώση. Από την άποψη μας, η εισαγωγή και η 

πτώση μπορούν να συγκεντρωθούν μαζί, δεδομένου ότι το σύστημα ανεφοδιασμού 

πρέπει να έχει τις ίδιες βασικές ικανότητες της ελαστικότητας και την ταχύτητα, αν και 

οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι διευθυντές είναι αντίθετες (Fisher, 1997). 

Μερικές αλυσίδες ανεφοδιασμού (π.χ. παντοπωλείο και αυτοκίνητο) ανταγωνίζονται 

 



55 

μέσω των ώριμων προϊόντων των οποίων η απαίτηση είναι ιδιαίτερα προβλέψιμη, οι 

πωλήσεις ανά αποθηκευμένη μονάδα είναι υψηλές, και τα ίδια προϊόντα μπορούν να 

πωληθούν σε πλήρη τιμή για χρόνια. Επομένως, οι διευθυντές έχουν συνήθως την 

αφθονία των αξιόπιστων στοιχείων για τα υπάρχοντα προϊόντα και ακόμη και τα λίγα 

νέα προϊόντα είναι αρκετά εύκολο να τα διαχειριστούν. Σε αντίθεση, οι επιχειρήσεις σε 

άλλους βιομηχανικούς τομείς που τίθενται στα προϊόντα αγοράς χωρίς τη φάση 

ωριμότητας, όπως η μόδα της ενδυμασίας και των βιβλίων "best seller", προϊόντα που 

δοκιμάζουν φάσεις σχεδόν μόνο τις εισαγωγής και πτώσης στον κύκλο ζωής τους. Με 

συνέπεια, οι αλυσίδες ανεφοδιασμού τους να πρέπει να ανταποκριθούν πολύ 

προκειμένου να ακολουθηθούν οι ευμετάβλητες τάσεις τις αγοράς. Οι πωλήσεις ανά 

αποθηκευμένη μονάδα είναι χαμηλές και τα προϊόντα μπορούν να πωληθούν σε πλήρη 

τιμή μόνο μέσα σε ένα μειωμένο χρονικό πλαίσιο, το οποίο κάνει την κράτηση του 

αποθέματος στις θέσεις πώλησης πολύ επικίνδυνες. Ακόμα, αυτές οι επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζονται από τα υψηλά περιθώρια συμβολής, που συνδέονται με τις συχνές 

αγορές ώθησης, αυτές οι κοινές πτυχές κρατούν τα μεγάλα αποθέματα κοντά στον 

πελάτη. Αυτά τα αντιπαραβαλλόμενα αποτελέσματα καθιστούν τον προγραμματισμό 

καταλόγων σε αυτές τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα δύσκολο.  

Εκτός από την κυρίαρχη φάση των κύκλων ζωής του τελικού προϊόντος, ο 

δεύτερος κύριος καθοριστικός παράγοντας των στρατηγικών του SCM είναι η δομική 

πολυπλοκότητα του τελικού προϊόντος. Ορίζεται ως ο αριθμός μερών, υπό- 

συγκεντρώσεων και επιπέδων στο λογαριασμό των υλικών από τον οποίο το τελικό 

προϊόν αποτελείται, τα οποία καθορίζουν τον αριθμό των διαδικασιών, των 

προμηθευτών και των τεχνολογιών κατασκευής που πρέπει να ρυθμιστούν και να 

συντονιστούν. Κατά συνέπεια, όσο υψηλότερη η πολυπλοκότητα προϊόντων, τόσο 

σκληρότερες οι διευθυντικές προκλήσεις στην προμήθεια και κατασκευή. 

Παραδείγματος χάριν, το υψηλό επίπεδο εσωτερικής πολυπλοκότητας των αυτοκινήτων 

παραδοσιακά έχει υπαγορεύσει ότι οι προσπάθειες βελτίωσης στρέφονται στην αρχή 

της αλυσίδας (σχέδιο προϊόντων, συστατική κατασκευή και συνέλευση). Σε αντίθεση, 

στην αλυσίδα ανεφοδιασμού παντοπωλείων, όπου το προϊόν είναι εσωτερικά απλό, οι 

προσπάθειες βελτίωσης έχουν επικεντρωθεί παραδοσιακά στη φυσική διανομή.  

        Τέλος, ο τύπος των αλυσίδων ανεφοδιασμού, χρησιμοποιείται εδώ και  αναφέρεται 

στον ανεφοδιασμό είτε αποδοτικά είτε γρήγορα είτε αδύνατα, είναι ο τρίτος και 

τελευταίος καθοριστικός παράγοντας των στρατηγικών του SCM (Shapiro, 1984). Οι 

αποδοτικές αλυσίδες ανεφοδιασμού (π.χ. παντοπωλείο) φέρνουν στην αγορά τα 

προϊόντα που μπορούν να θεωρηθούν ευρέως ως προϊόντα και που πωλούνται συνήθως 
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σε μεγάλες ποσότητες. Η σταθερότητα των ροών των προϊόντων επιτρέπει σε αυτές τις 

επιχειρήσεις για να επενδύσουν σε μεγάλες και υψηλής έντασης κεφαλαίου 

εγκαταστάσεις, και οι πρωτοβουλίες βελτίωσης στρέφονται στις διαδικασίες παρά την 

καινοτομία των προϊόντων. Εδώ, η ελαστικότητα της απαίτησης στην τιμή είναι 

εξαιρετικά υψηλή και η σταθερότητα της απαίτησης παρέχει ένα εύκολο έδαφος για τον 

ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, αυτό το είδος αλυσίδας ανεφοδιασμού χαρακτηρίζεται 

συνήθως από τα επίπεδα υψηλής αποδοτικότητας και τα χαμηλά περιθώρια κέρδους.  

Σε αντίθεση, οι γρήγορες αλυσίδες ανεφοδιασμού (π.χ. ενδυμασία μόδας) 

επινοούν τα προϊόντα των οποίων η ζήτηση είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Οι 

επιχειρήσεις επενδύουν στην κατασκευή των συστημάτων με μια υψηλή μεταβλητή 

εναντίον της σταθερής αναλογίας των δαπανών επειδή η ευελιξία κατασκευής είναι 

ιδιαίτερα πολύτιμη: ανταγωνίζονται κυρίως στην καινοτομία των προϊόντων, παρά στην 

τιμή. Από την κυρίαρχη φάση του κύκλου ζωής χρησιμοποιείται για να συνθέσει τις 

συνέπειες της καινοτομίας των προϊόντων στα σχέδια ζήτησης, η καθοδηγημένη από 

την μόδα και από την τεχνολογία καινοτομία των προϊόντων μπορεί να αντιμετωπιστεί 

συνολικά, δεδομένου ότι και οι δύο καθιστούν απρόβλεπτες τις πωλήσεις των 

προϊόντων. (Cigolini, κ.α. 2004) 

Τέλος, οι αδύνατες αλυσίδες ανεφοδιασμού (π.χ. αυτοκίνητο) έχουν τα ενδιάμεσα 

χαρακτηριστικά: οι εταιρίες δεν ανταγωνίζονται κυρίως στην τιμή ή την καινοτομία 

προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα στην τιμή προϊόντων, την καινοτομία, την ποιότητα, και 

την εξυπηρέτηση πελατών επιπλέον, βάζουν συχνά στην αγορά ένα εσωτερικά σύνθετο 

προϊόν. 

v. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

        Η εκρηκτική αύξηση του Διαδικτύου έχει δώσει νέα έννοια στην οικοδόμηση των 

σχέσεων με τους πελάτες. Η μεγαλύτερη πρόσβαση πελατών στην οργάνωση, όπως οι 

παραγγελίες από το διαδίκτυο και οι εικοσιτετράωρες διαδικασίες, έχει θέσει τα 

θεμέλια για ένα παράδειγμα στην εξυπηρέτηση των πελατών. Μια πρόσφατη έκθεση 

περιγράφει πόσο επιτυχείς είναι οι ιστοχώροι στην οικοδόμηση μόνιμων σχέσεων με 

τους πελάτες, προσφέροντας υπηρεσίες με τρόπους παραδοσιακά αδύνατους (Peppers 

και Rogers, 2000). Χρησιμοποιώντας μια σειρά λεπτομερών μελετών περιπτώσεων, οι 

οποίες υποστήριξαν ότι στον ευρύ χώρο του ενδοεπιχειρησιακού εμπορίου, οι 

οργανώσεις θα αυξάνονταν ή θα μειώνονταν βάσει των ικανοτήτων τους να 

καλλιεργήσουν τις ένα προς ένα σχέσεις με τους πελάτες τους (Peppers και Rogers, 

2001). Οι πελάτες αναμένουν οι εταιρείες να προλάβουν τις ανάγκες τους και να 

 



57 

παρέχουν τη συνεπή υπηρεσία σε επίπεδα άνω από των προσδοκιών τους. Σε 

αντάλλαγμα, οι πελάτες είναι πιστοί στην εταιρεία για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. 

Παραδείγματος χάριν, η American Airlines Web χτίζει τις προσαρμοσμένες απόψεις 

των πελατών σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπει συχνά σε δύο εκατομμύρια χρηστές 

να έχουν μια μοναδική εμπειρία κάθε φορά που την επισκέπτονται (Peppers και Rogers, 

1999). Πριν το διαδίκτυο, δεν υπήρξε ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να 

ενημερωθούν τα εκατομμύρια των πελατών, σε ένα ορισμένο χρονοδιάγραμμα για μια 

άμεσα διαθέσιμη ειδική τιμή. Με τη διαλογική ικανότητα του Διαδικτύου, οι 

αμερικανικές αερογραμμές μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτό χωρίς να πρέπει να 

ειπωθεί κάθε ειδική τιμή. Σαν μέρος του CRM, η American airlines προσφέρει στους 

πιστούς πελάτες τα φθηνά εισιτήρια και ειδικές εκπτώσεις στις επιχειρήσεις 

συνεργατών βασισμένες στις μεμονωμένες προτιμήσεις των πελατών. 

IΙΙ. 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Α.ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

      Οι μελέτες περιπτώσεων χρήσης συνιστούν μια αποδοτική μέθοδο διδασκαλίας, 

παρουσίασης αλλά και συσχέτισης πραγματικών δεδομένων με τη θεωρητική 

θεμελίωση ενός προβλήματος. Η χρήση τους στην οικονομική επιστήμη αλλά και 

ειδικότερα στις επιστημονικές περιοχές του management αλλά και του marketing είναι 

εκτενής. Με βάση τις γενικά παραδεκτές αρχές ανάπτυξης αλλά και τεκμηρίωσης μιας 

μελέτης περίπτωσης αναπτύσσονται δυο βασικά είδη τόσο στη διεθνή όσο και στην 

ελληνική βιβλιογραφία: το τυπικό (κλασσικό)  και αυτό της προσομοίωσης. Στη μελέτη 

περίπτωσης που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία επιλέγηκε το πρώτο είδος.  

     Μέσα από την κλασσική προσέγγιση της πραγματικής περίπτωσης του  CRM της 

Millennium Bank  θα εξυπηρετηθεί η ανάγκη της αναγνώρισης και αποδοχής των 

αρχών και τεχνικών που αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό τμήμα παραπάνω από τον 

αναγνώστη και επιπλέον θα παραχθούν συμπεράσματα που αφορούν τόσο λεπτομέρειες 

ή παραλείψεις που θα είναι χρήσιμο να βελτιωθούν στο μέλλον από τον 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό αλλά και επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα 

ενός τέτοιου συστήματος.   
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Β.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η Τράπεζα 

        Η Millennium Bank ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2000 (με την 

ονομασία Nova Bank), για να αποτελέσει αυτή τη χρονική περίοδο μέλος του 

μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα, της Τράπεζας Πειραιώς. 

       Σήμερα η Millennium bank αριθμεί δίκτυο 120 καταστημάτων σε όλη την 

Ελλάδα.  

Ο Όμιλος            

         Υπήρξε μέχρι τον Ιούνιο του 2013 μέλος του διεθνούς ομίλου Millennium που της 

παρείχε παγκόσμιο βεληνεκές και τεράστια τραπεζική τεχνογνωσία. Ο όμιλος 

Millennium bcp (BANCO COMERCIAL PORTUGUES)  ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 

1985 στην Πορτογαλία, με στόχο την παροχή εξαιρετικών τραπεζικών υπηρεσιών, 

καινοτόμων και προσωποποιημένων προϊόντων, που αποσκοπούν στην ικανοποίηση 

όλων των οικονομικών αναγκών και προσδοκιών του τραπεζικού κοινού. Η Millennium 

bcp ακολούθησε μια στρατηγική επικεντρωμένη στη διεθνή επέκταση , εστιάζοντας το 

2000, σε δυναμικές αγορές. Εκτός από την Ελλάδα, που αποτελεί στρατηγικό πυλώνα 

ανάπτυξης, ο όμιλος δραστηριοποιείται και στην Πολωνία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, 

τη Μοζαμβίκη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αγκόλα. Ο συντελεστής φερεγγυότητας 

της millennium bcp, σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας της Πορτογαλίας 

(Δεκέμβριος 2012) είναι στο 10,5%. Και την ίδια περίοδο το δίκτυο της τράπεζας 

αριθμούσε στην Πορτογαλία  918 καταστήματα.  

Σύντομό χρονολογικό- σταθμοί πορείας 

 21 Σεπτεμβρίου 2000 Έναρξη λειτουργίας της τράπεζας με 45 καταστήματα  

(με το όνομα Nova Bank) 

 

Φεβρουάριος 2003 Έναρξη λειτουργίας Private Banking 

Μάιος 2003 Έναρξη λειτουργίας Business Banking 

Ιούλιος 2003 Έναρξη λειτουργίας της τράπεζας Bank Europa 

Ιανουάριος 2005 100% εταιρία του ομίλου Millennium 

Φεβρουάριος 2007 Υψηλότατοι ρυθμοί ανάπτυξης και ανοδική πορεία της 

τράπεζας κατά το 2006.  
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Παρουσίαση ετήσιων αποτελεσμάτων 15.1 εκατομμύρια 

ευρώ (μετά από φόρους) 

 

Το πρόβλημα 

      Η τράπεζα εμφάνισε χαμηλό δείκτη προσήλωσης νέων πελατών παρότι προσέφερε 

νέα προϊόντα και ανταγωνιστικά επιτόκια, ελλιπές δίκτυο πωλήσεων επενδυτικών 

προγραμμάτων, μείωση στους πελάτες χαμηλού budget και αύξηση στα παράπονα 

προβληματικής ή χρονοβόρας διεκπεραίωσης τραπεζικών εργασιών. 

Ο στόχος 

        Η εξάλειψη ή και ο δραστικός περιορισμός του αριθμού των δυσαρεστημένων 

πελατών αλλά και η ανάδειξη του χρηματοπιστωτικού ομίλου σε τράπεζα πρώτης 

προτίμησης στην Ελλάδα με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την ποιοτική 

εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. 

Η στρατηγική υλοποίησης του στόχου 

        Η  πελατοκεντρική προσέγγιση με εξειδικευμένα δίκτυα, η  πλήρης αξιοποίηση 

εναλλακτικών δικτύων διάθεσης αλλά και η  ενεργή προώθηση σταυροειδών 

πωλήσεων (cross-selling). Ταυτόχρονα να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε νέες 

τεχνολογίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα αλλά και 

να δημιουργηθεί ένα επαγγελματικό περιβάλλον που να προάγει και να επιβραβεύει 

την πρωτοβουλία και την αποτελεσματικότητα. Ουσιώδης επίσης στόχος η διαρκής 

βελτίωση αποτελεσματικότητας και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους 

μετόχους. 

Ερωτήματα που ανακύπτουν 

      Ποιες επιχειρηματικές προτάσεις και εφαρμογές συστημάτων CRM θα πρέπει να 

υλοποιηθούν ώστε η τράπεζα να πραγματοποιήσει σε σύντομο χρόνο τους στόχους της, 

να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις αλλά και να αυξήσει την προστιθέμενη 

της αξία; 

Που βοηθάει η ανάπτυξη ενός συστήματος CRM την Τράπεζα 
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      Ο Όμιλος αλλά και η τράπεζα αναπτύσσει γοργά το πελατολόγιο της με νέα 

χρηματοοικονομικά και επενδυτικά ανταγωνιστικά προϊόντα που προσφέρει. Η 

σύνδεση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας σε συνδυασμό με το σταθερό 

προσανατολισμό στις ανάγκες του πελάτη αλλά και στις επιδιώξεις των μετόχων και 

δανειστών της επιβάλουν υψηλό συντονισμό διαδικασιών αλλά και τυποποίηση 

βασικών τραπεζικών εργασιών που μόνο ένα αποδοτικό σύστημα CRM εξασφαλίζει. 

 Ποια προβλήματα επιλύει η ανάπτυξη ενός συστήματος CRM στην Τράπεζα 

      Η καθυστέρηση στις συναλλαγές σε ορισμένα μεμονωμένα υποκαταστήματα της 

περιφέρειας λόγω περιορισμένης εκπαίδευσης του προσωπικού, η βραδεία αξιολόγηση 

των παραπόνων των πελατών, η ανάγκη εξυπηρέτησης ειδικών απαιτήσεων των 

πελατών με συνεχή 24ωρη εξυπηρέτηση, η βελτίωση της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

αλλά και η ελλιπής παροχή συμπληρωματικών εξατομικευμένων υπηρεσιών, 

θεωρούνται προβλήματα που δραστικά περιορίστηκαν με την εφαρμογή του CRM. 

Ποιες είναι οι βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης του CRM στην Τράπεζα 

    Στην προσπάθεια της τράπεζας να βελτιώσει τις σχέσεις της με τους πελάτες αλλά 

και να αναπτύξει ένα δίκτυο καλύτερων παρεχόμενων υπηρεσιών υιοθέτησε ένα 

σύστημα διαχείρισης τέτοιο που φάνηκε να στηρίζεται στην υλοποίηση των ακόλουθων 

συνιστωσών:  

• Τη βελτίωση του τμήματος διεύθυνσης σχέσεων με τους πελάτες 

• Τη ανάπτυξη ξεχωριστού και αυτόνομου τμήματος διαχείρισης παραπόνων 

• Τη ανάπτυξη συστήματος online υποβολής αιτήματος τραπεζικής εργασίας 

• Τη σύνδεση των επιχειρηματικών της λειτουργιών με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό EFQM 

• Την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM 

• Τη λειτουργία και επέκταση δικτύου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Call Centers) 

• Την παροχή νέων και εξατομικευμένων υπηρεσιών (προγράμματα υγείας, 

ασφάλειες ζωής και οχημάτων, τις πάγιες εντολές εξυπηρέτησης λογαριασμών, 

το e-banking) 

 

 Που εντοπίστηκαν βελτιώσεις και  καινοτομίες από την εφαρμογή του CRM στην 

τράπεζα 
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     Με την εφαρμογή και αξιοποίηση των λύσεων CRM αναπτύχθηκαν οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες των τμημάτων διαχείρισης παραπόνων πελατών, επεκτάθηκαν τα call centers 

και έλαβε προστιθέμενη αξία η αρχή της προσήλωσης στις ανάγκες του πελάτη και 

αναπτύχθηκε το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM) που 

προσέφερε πολλαπλασιαστικά οφέλη. 

Η κορυφαία καινοτομία στο CRM  

       Ο όμιλος είναι σε θέση να αξιολογήσει τη σπουδαιότητα του οφέλους από την 

ανάπτυξη του CRM συστήματος  εξαιτίας της ανάπτυξης και υλοποίησης του EFQM. 

       Η διεύθυνση σχέσεων επίλεξε να  ακολουθήσει το  ευρωπαϊκό πρότυπο με το 

“committed to excellence” από τον οργανισμό EFQM. Στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα συμμετέχουν Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρησιακές μονάδες με 

τα υψηλότερα ποιοτικά Standards. Το EFQM είναι  μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 

εδρεύει στις Βρυξέλλες με εθνικούς εκπροσώπους σε 25 Ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός 

του είναι να βοηθά τις επιχειρήσεις να γίνονται πιο ανταγωνιστικές, μέσω της 

αποτελεσματικής χρήσης των πιο σύγχρονων & καινοτόμων  πρακτικών διαχείρισης 

και management για  την βελτίωση των επιχειρησιακών τους αποτελεσμάτων. To 

μοντέλο ΕFQM χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία από χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη 

την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και οι 15 μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

(Phillips, Nokia, Siemens, British  Telecom,  TNT, Deutsche Post  κ.ά.). 

Τα οφέλη από το EFQM 

Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM έχει 

πολλά και σημαντικά οφέλη για τους οργανισμούς  που το υιοθετούν: 
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Σχήμα 7: Προϋποθέσεις- Αποτελέσματα – Καινοτομία EFQM.,Intranet Millennium 
Bank, (2008) 

• Επιβάλλει “καινοτομία” με αποτέλεσμα την έντονη διαφοροποίηση και 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού. 

• Επιβάλλει καθορισμό συγκεκριμένης στρατηγικής και αξιολόγηση της  για την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

• Είναι ανθρωποκεντρικό και πελατοκεντρικό με έμφαση στους εργαζόμενους και 

τους πελάτες. 

• Συμβάλλει στην άριστη οργάνωση και στην μέτρηση σημαντικών δεικτών για 

την βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού (Δείκτες μέτρησης ικανοποίησης 

πελατών, εργαζομένων, αποτελεσματικότητας προμηθευτών, οικονομικά 

αποτελέσματα κ.ά.). 

• Είναι “κοινωνικά ευαισθητοποιημένο”. 

• Συμβάλλει στην συνολική βελτίωση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων του 

οργανισμού. 

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της Διεύθυνσης στο πρόγραμμα μεταξύ των άλλων 

πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία project, που είχαν μεγάλη επίδραση στην βέλτιστη 

λειτουργία της μέσω μετρήσιμων αποτελεσμάτων,  αλλά και εξωτερική αξιολόγηση 

από Validators του EFQM. Πιο συγκεκριμένα τα κύρια έργα που υλοποιήθηκαν με 

επιτυχία είναι τα “Βenchmarking”, “Αξιολόγηση Ικανοποίησης Πελατών” και 

“Αξιολόγηση της επίγνωσης της Πολιτικής της Διεύθυνσης από τους συνεργάτες”. 

Τι νέο δημιουργήθηκε μέσω του CRM 

Στα πλαίσια ανάπτυξης των πωλήσεων με σκοπό  την επίτευξη των στόχων, έχει 

προστεθεί στην καρτέλα του κάθε πελάτη  ένα δυναμικό πεδίο, όπου βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων για κάθε πελάτη,  εμφανίζονται  με κόκκινα γράμματα τα 

προϊόντα που κατά προτεραιότητα  μπορούν να  προωθηθούν, καθώς και τα βασικά 

πλεονεκτήματα τους τα οποία διευκολύνουν την επικοινωνία με τον πελάτη.  

 Παράδειγμα: 

         Σε πελάτη που εμφανίζεται μήνυμα  προώθησης   προϊόντος  αποταμίευσης 

παρουσιάζονται και τα πλεονεκτήματα του εν λόγω προϊόντος –για 

παράδειγμα  επιτόκιο  4%, δωρεάν πάγιες εντολές ΔΕΗ-ΟΤΕ κτλ.  

    Το flagging  έχει δομηθεί  ώστε να αναγνωρίζει αυτόματα τη δυνατότητα 

προώθησης  νέων προϊόντων,  με βάση :  

1. το segment που ανήκει ο πελάτης,  
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2. το επάγγελμα που έχει καταχωρηθεί, και  

3. τα προϊόντα που έχει στη διάθεση του.  

   Για κάθε  πελάτη που επισκέπτεται  το κατάστημα, πληκτρολογείται  το 

ονοματεπώνυμό του προκειμένου να γίνεται αναζήτηση και προβολή των προϊόντων 

που  άμεσα  μπορούν να προωθηθούν.  

      Το customer flagging αποτελεί  ένα  εργαλείο πωλήσεων που βοηθάει στοχευμένα 

και φιλτραρισμένα στην αξιοποίηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης.  

 

Ποιες συμπληρωματικές εφαρμογές δημιούργησε η χρήση CRM 

     Μέσα από την εφαρμογή του CRM με την ταυτόχρονη χρήση του EFQM 

αναπτύχθηκε ένας εν γένει αυτοματισμός στην προώθηση των πωλήσεων τραπεζικών 

προϊόντων. Μειώθηκε το κόστος των πωλήσεων και ο χρόνος που οι υπάλληλοι 

αφιέρωναν στη διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών και επιπλέον ενισχύθηκε η 

πιθανότητα παραμονής ενός πελάτη σε σχέση συνεργασίας με την τράπεζα. 

Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν εναλλακτικά και νέα κανάλια επικοινωνίας της τράπεζας με 

τον πελάτη (web support, email) και επαυξήθηκε η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 

πωλήσεων ανά υποκατάστημα, ανά τομέα, ανά πόλη αλλά και σε εθνικό επίπεδο 

συνολικά.   

Γ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

  Η τεχνική ανάλυσης της μελέτης περίπτωσης ‘case study’στο πεδίο συγγραφής της 

παρούσας επιστημονικής τοποθέτησης φαίνεται να συντελεί στην ανάπτυξη της 

επίλυσης σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων όπως αυτό της διαχείρισης των 

πελατειακών σχέσεων που αναλύεται παραπάνω. Ταυτόχρονα μέσα από την 

παρουσίαση των βασικών συνιστωσών της εφαρμογής του CRM της Millennium Bank 

στα δεδομένα της μελέτης περίπτωσης, θα καταστεί δυνατότερο να βελτιωθεί η 

ικανότητα των στελεχών και εμπλεκομένων με την τράπεζα (πελατών, δανειστών, 

επενδυτών) να αναβαθμίσουν είτε α). την ικανότητα τους στο ορθό προγραμματισμό 

είτε β). την ορθότερη λήψη των επιχειρησιακών τους αποφάσεων. 

   Ταυτόχρονα η συνεισφορά της μελέτης περίπτωσης ακόμα και χάριν 

παραδείγματος είναι εφικτό να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης που 

δύναται να χρησιμοποιηθεί ως υλικό συζήτησης, αλλά και ως εφαλτήριο αναγνώρισης 

προβλημάτων που σε πρακτικό επίπεδο μπορούν να βελτιωθούν. 
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Δ.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι το πιο σύνθετο κομμάτι της επιχειρησιακής 

διαδικασίας και αποτελείται από μια ομάδα διεργασιών που με τις νέες τεχνολογίες 

είναι πλέον εφικτή η υποστήριξη τους. Ναι μεν η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

παρέχει σημαντικά εργαλεία αλλά δεν πρέπει η επιχείρηση να ξεχνά πως το ποιο 

σημαντικό είναι το ανθρώπινο στοιχειό. Τα νέα εργαλεία που υπάρχουν για την 

εξυπηρέτηση της επιχείρησης βοηθούν να εκτελεστούν με βέλτιστο τρόπο οι 

λειτουργίες τους. 

        Η επιχείρηση πρέπει να προετοιμαστεί για τις απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές 

προκειμένου να χρησιμοποιήσει το CRM ως στρατηγικό εργαλείο. Οι αλλαγές αυτές 

αφορούν κυρίως την απόκτηση πελατοκεντρικής κουλτούρας, κάτι που χρειάζεται 

αρκετές ενέργειες για να υλοποιηθεί, όπως προγραμματισμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

του προσωπικού, θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων για την πρόσληψη ανθρώπινου 

δυναμικού, αλλαγή των ρόλων εργασίας και φυσικά ολοκληρωτική αναδιάρθρωση των 

επιχειρησιακών εργασιών. Ο προσδιορισμός και η διαμόρφωση αυτών των διαδικασιών 

είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή του CRM.  

Με την ολοκληρωμένη εφαρμογή του CRM η εταιρεία θα αποκτήσει  τις 

απαραίτητες γνώσεις που θα βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου οδηγώντας σε 

καλύτερη διατήρηση των πελατειακών σχέσεων. Οι σχέσεις με τους πελάτες θα είναι 

πλέον ισχυρές επειδή η επιχείρηση τους δίνει αξία μέσω της μειώσεις της 

πολυπλοκότητας των διεργασιών της  καλύτερης διατήρησης των δραστηριοτήτων  

προώθησης και της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πελατών προς την επιχείρηση. 

Το αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση των εσόδων από τους πελάτες και βέβαια τη 

δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα είναι οι ισχυρά θεμελιωμένες 

σχέσεις με τους πελάτες. 
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  Πελάτης υπέβαλε παράπονο 

 

 

Πελάτης 

 

 

1 Επικοινωνία  Παραπόνου 

 

Η επικοινωνία παραπόνου του 
πελάτη γίνεται σε οποιαδήποτε 
Μονάδα της Τράπεζας ή 
Θυγατρικής της με: 
1. τηλεφωνική επικοινωνία 
2. προφορική κατάθεση 
3. γραπτή κατάθεση (επιστολή ή 
Fax ή  μέσω  του site της 
Τράπεζας  βλέπε  Παραπομπή: 
«Οδηγία  Διαχείρισης 
Παραπόνου μέσω E – Banking» 
 
Σημείωση: Στην περίπτωση που 
το παράπονο έχει κοινοποιηθεί 
στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να 
ενημερωθεί παράλληλα και το 
Corporate Governance. 
Ανώνυμα τηλεφωνήματα 
παραπόνων ή καταγγελιών ΔΕΝ 
γίνονται δεκτά.  
Στην περίπτωση τηλεφωνικής 
υποβολής παραπόνου εάν 
διαπιστωθεί ότι χρειάζεται 
έγγραφη αναφορά του πελάτη 
τον ενημερώνουμε ότι δεν θα 
καταγραφεί το παράπονό του έως 
ότου λάβουμε την επιστολή του. 
 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

 

2 Διερεύνηση εάν  το παράπονο 
έχει  κατατεθεί με  εξώδική 
διαμαρτυρία 

 

Το παράπονο έχει κατατεθεί με 
εξώδική διαμαρτυρία; 
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Εάν ναι  ακολουθεί η ενέργεια 3 
Εάν δεν έχει κατατεθεί εξώδικη 
διαμαρτυρία ακολουθεί η 
δραστηριότητα/ενέργεια 4. 
Έλεγχος.  
 

  Το παράπονο έχει  κατατεθεί με  
εξώδική  διαμαρτυρία 

 

 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

 

3 Ενέργειες  διαχείρισης  
Εξώδικων που  αφορούν σε 
παράπονα 

 

Ενεργεί βάση οδηγιών που 
αναφέρονται στη Παραπομπή: 
«Οδηγία Διαχείρισης Εξώδικων 
που αφορούν σε παράπονα»  

  Ενέργειες διαχείρισης  
Εξώδικων που  αφορούν σε 
παράπονα πραγματοποιήθηκαν 

 

 

  Το παράπονο δεν έχει 
κατατεθεί  με εξώδική  
διαμαρτυρία 
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4 Έλεγχος 

 

Ελέγχεται  εάν ο 
παραπονούμενος είναι πελάτης 
της Τράπεζας. Ο έλεγχος 
πραγματοποιείται μέσω του 
Intranet Retail.  Προκειμένου ο 
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χρήστης να έχει πρόσβαση στο 
Intranet Retail / CSS απαιτείται 
κωδικός πρόσβασης ο οποίος 
ζητείται από την Διεύθυνση 
Σχέσεων με τους Πελάτες μέσω 
ειδικού εντύπου το οποίο είναι 
διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα 
του Intranet 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση που το 
Intranet Retail δεν είναι 
διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή ο 
έλεγχος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και από το 
κεντρικό σύστημα της Τράπεζας. 
 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

 

5 Διερεύνηση εάν είναι πελάτης  
της Τράπεζας 

 

Είναι πελάτης της Τράπεζας;Eαν 
είναι πελάτης της Τράπεζας τότε 
ακολουθεί η καταχώρηση του 
παραπόνου σε ειδικό για το 
σκοπό αυτό μηχανογραφημένο 
σύστημα (C.S.S.) βλέπε βήμα 7. 
Στην περίπτωση που δεν είναι 
πελάτης ακολουθείται μη 
αυτοματοποιημένη διαδικασία 
(βλέπε βήμα 6). 

  Δεν είναι  πελάτης της  
Τράπεζας 

 

 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

 

6 Συμπλήρωση & αποστολή  
Εντύπου Παραπόνου 
χειρόγραφη διαδικασία  

 

Συμπληρώνεται χειρόγραφα το 
έντυπο Παραπόνου (κ.α. 915), 
αποστέλλεται στον υπεύθυνο 
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παραπόνων της αρμόδιας 
Μονάδας επίλυσης και 
κοινοποιείται στο CRO με 
εσωτερική συστημένη 
αλληλογραφία (επισυνάπτοντας 
την πρωτότυπη επιστολή και τα 
δικαιολογητικά εάν υπάρχουν). 
 
Σημείωση:  To Έντυπο 
Παραπόνου αντικαθιστά το 
έντυπο αναγγελίας συμβάντων 
μόνο στις περιπτώσεις που 
αφορούν σε παράπονα και  
χρησιμοποιείται όταν: 
α) ο παραπονούμενος δεν είναι 
πελάτης της Τράπεζας. 
β) όταν  δεν είναι δυνατή η 
ηλεκτρονική καταχώρηση του 
παραπόνου λόγω πτώσης του 
συστήματος CSS.  
Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία διαχείρισης 
παραπόνου διαφέρει μόνο ως 
προς την χρήση του εν λόγω 
εντύπου. Με την αποκατάστασή 
του συστήματος καταχωρείται το 
παράπονο. 
 

  Έντυπο Παραπόνου 
συμπληρώθηκε και στάλθηκε 
στον υπεύθυνο παραπόνων της 
αρμόδιας Μονάδας επίλυσης 

 

 

  Είναι πελάτης  της Τράπεζας 

 

 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

7 Καταχώρηση του  παραπόνου  
στο σύστημα CSS 
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Καταχωρείται το παράπονο ( 
γραπτό ή προφορικό ) του πελάτη 
στο σύστημα C.S.S. σύμφωνα με 
τις οδηγίες του εγχειριδίου 
χρήσης. 
 
Παραπομπή: Εγχειρίδιο Χρήσης 
του Συστήματος CSS  
 
Ειδικά για τις αμφισβητήσεις 
συναλλαγών ισχύει ότι 
προβλέπεται στην Διαδικασία 
Διαχείρισης Αμφισβητούμενων 
Συναλλαγών της Διεύθυνσης 
Κεντροποιημένων Υπηρεσιών 
και Operation Centers/Τμήμα 
Υποστήριξης Κάρτας . 
 
Εφόσον πρόκειται για γραπτό 
παράπονο, ακόμα και αν δεν 
αφορά το σημείο λήψης 
καταχωρείται περίληψη του 
παραπόνου στο πεδίο: « Θέμα 
Παραπόνου » και στη συνέχεια 
αποστέλλεται η επιστολή του 
πελάτη στην αρμόδια προς 
επίλυση Μονάδα με FAX και 
συστημένη αλληλογραφία και 
αντίγραφο στο CRO  (σύμφωνα 
με τον πίνακα επιλογής αρμόδιας 
Δ/νσης ο οποίος υπάρχει στο 
σύστημα ). 
 
Σημείωση: Εάν η αρμόδια 
Μονάδα για την επίλυση δεν 
είναι καταχωρημένη στα 
Business Units του CSS τότε η 
εκτύπωση του παραπόνου από το 
σύστημα μαζί με τα όποια 
στοιχεία αποστέλλεται πρώτα με 
FAX και στη συνέχεια με 
συστημένη εσωτερική 
αλληλογραφία προς την αρμόδια 
Μονάδα επίλυσης. 
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Βλ. Κατάσταση Υπευθύνων 
Παραπόνων Διευθύνσεων 
 
Βλ. Πίνακες Επιλογής Αρμόδιας 
Διεύθυνσης  ανά κατηγορία 
Παραπόνου 

  Παράπονο  καταχωρήθηκε  στο 
σύστημα CSS 

 

 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

 

8 Διερεύνηση εάν ο πελάτης 
απειλεί με δημοσίευση στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
(ΜΜΕ) ή θέτει θέμα μη 
τήρησης Τραπεζικού 
Απορρήτου ή προκύπτει 
πρόβλημα ξεπλύματος 
χρήματος 

 

Ο πελάτης απειλεί με 
δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (ΜΜΕ) ή θέτει 
θέμα μη τήρησης Τραπεζικού 
Απορρήτου ή προκύπτει 
πρόβλημα ξεπλύματος χρήματος;  
 
Στην περίπτωση που ο πελάτης 
απειλή με προσφυγή στα ΜΜΕ ή 
θέτει θέμα μη τήρησης 
Τραπεζικού Απορρήτου, τότε 
ενημερώνεται άμεσα το CRO 
(βλέπε δραστηριότητα /ενέργεια 
9). 
 
Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις 
ξεπλύματος χρήματος 
ενημερώνεται άμεσα το CRO το 
οποίο στη συνέχεια ενημερώνει 
τον Compliance Officer ως 
αποκλειστικά αρμόδια 
Διεύθυνση. 
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Στην περίπτωση που ο πελάτης 
δεν απειλεί με προσφυγή στα 
ΜΜΕ τότε βλέπε 
δραστηριότητα/ενέργεια 10. 
 

  Πελάτης απειλει με  προσφυγή 
στα ΜΜΕ  ή θέτει θέμα μη  
τήρησης Τραπεζικού 
Απορρήτου ή προκύπτει 
πρόβλημα ξεπλύματος 
χρήματος 

 

 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

 

9 Άμεση  ενημέρωση  CRO 

 

Ενημερώνεται άμεσα 
τηλεφωνικά, με e-mail ή fax  το 
CRO ώστε σε συνεργασία με το 
Γραφείο Τύπου και την αρμόδια  
Νομική Υπηρεσία της Τράπεζας 
(όπου αυτό απαιτείται) να 
χειριστεί καταλλήλως το θέμα.  

  CRO ενημερώθηκε  άμεσα 

 

 

  Πελάτης δεν  απειλεί με  
προσφυγή  στα ΜΜΕ  

 

 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

 

10 Διερεύνηση εάν  επιλύεται το  
παράπονο στο  σημείο λήψης 

 

Επιλύεται το παράπονο στο 
σημείο λήψης;  
Εάν επιλύεται βλέπε 
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δραστηριότητα/ενέργεια 16 
Εάν δεν επιλύεται βλέπε 
δραστηρίοτητα/ενέργεια 11 
Έλεγχος  
 
Προσοχή:  
Η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα/ενέργεια δεν 
ισχύει για τα παράπονα στα 
οποία υπάρχουν ενδείξεις απάτης 
και για τα οποία ενημερώνεται 
άμεσα η Διεύθυνση  Πρόληψης 
& Καταστολής Απάτης.  
Επίσης το CRO, σε περιπτώσεις 
μη τήρησης Τραπεζικού 
Απορρήτου, για τις οποίες 
ενημερώθηκε γραπτώς ή 
προφορικώς, ενημερώνει άμεσα 
την Αρμόδια Μονάδα καθώς και 
την Διεύθυνση Υποστήριξης και 
Ελέγχου Εργασιών για τις 
ενέργειές τους. Οι περιπτώσεις 
αυτές καταχωρούνται στο 
σύστημα και επιβλέπονται από 
την Διεύθυνση CRO έως και την 
επίλυσή τους.  Όσον αφορά τις 
περιπτώσεις ξεπλύματος 
χρήματος, το CRO ενημερώνει 
άμεσα τον Compliance Officer 
ως αποκλειστικά αρμόδια 
Διεύθυνση, δεν γίνεται καμία 
καταχώρηση στο σύστημα CSS 
ούτε παρακολουθούνται από το 
CRO.   
 

  Δεν επιλύεται το  παράπονο στο  
σημείο λήψης 

 

 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

11 Έλεγχος 
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Ελέγχεται εάν το συγκεκριμένο 
παράπονο απαιτεί 
δικαιολογητικά και εάν ο 
πελάτης τα έχει προσκομίσει 
 
Διευκρίνιση:Δικαιολογητικά 
απαιτούνται στις περιπτώσεις 
που δεν υπάρχει αντίγραφο των 
εγγράφων που διασαφηνίζουν 
την υπόθεση στην Τράπεζα (είτε 
στην Μονάδα λήψης του 
παραπόνου είτε σε κάποια άλλη 
Μονάδα). 
 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

 

12 Διερεύνηση εάν ο πελάτης έχει 
προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στην 
περίπτωση που αυτά 
απαιτούνται 

 

Ο πελάτης έχει προσκομίσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στην 
περίπτωση που αυτά 
απαιτούνται; 
 
Εάν όχι τότε βλέπε 
δραστηριότητα/ενέργεια 13. 
 
Εάν ναι τότε βλέπε 
δραστηριότητα/ενέργεια 14. 
 

   Πελάτης δεν έχει  προσκομίσει  
τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  

 

 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

13 Ενημέρωση  Πελάτη 

 

Ενημερώνεται προφορικά ο 
πελάτης ώστε να προσκομίσει τα 
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 απαραίτητα δικαιολογητικά. 

  Πελάτης ενημερώθηκε  ώστε 
να προσκομίσει  τα απαραίτητα  
δικαιολογητικά. 

 

 

  Πελάτης έχει  προσκομίσει  τα 
απαραίτητα  δικαιολογητικά  

 

 

Μονάδα Λήψης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

 

14 Αποστολή  δικαιολογητικών  
στην αρμόδια μονάδα (μετά την 
καταχώρηση) 

 

Στην περίπτωση που το σημείο 
λήψης του παραπόνου δεν είναι 
και η Μονάδα επίλυσης, ο 
πελάτης μπορεί εφόσον 
απαιτούνται δικαιολογητικά να 
τα αποστείλει/ παραδώσει ο ίδιος 
στην Μονάδα επίλυσης προς 
αποφυγή καθυστερήσεων. 
 
Σε κάθε περίπτωση η Μονάδα 
λήψης των δικαιολογητικών 
πρέπει να καταγράψει τον αριθμό 
και το είδος των δικαιολογητικών 
στο σύστημα CSS και εφόσον 
δεν είναι η Μονάδα επίλυσης να 
τα αποστείλει στην προς τούτο 
αρμόδια Μονάδα.  
 
Η αρμόδια Μονάδα επίλυσης 
καταχωρεί όλες τις σχετικές 
ενέργειες στο σύστημα  CSS. 
 

Μονάδα Επίλυσης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

15 Ενημέρωση  πελάτη για τον  
χρόνο επίλυσης 
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Για όλα τα γραπτά παράπονα 
εντός 1 εργάσιμης ημέρας από 
την λήψη του παραπόνου 
ενημερώνεται τηλεφωνικώς ο 
πελάτης για τον απαιτούμενο 
χρόνο επίλυσης της υπόθεσής 
του. (π.χ. αυθημερόν, σε 2 
ημέρες κλπ) 
 
Ο χρόνος επίλυσης δεν μπορεί να 
ξεπερνά το διάστημα των 10 
εργασίμων ημερών. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση που 
λόγω πολυπλοκότητας της 
υπόθεσης δεν είναι δυνατή η 
επίλυση εντός του διαστήματος 
αυτού, ο πελάτης ενημερώνεται 
γραπτώς ή προφορικώς μετά το 
πέρας των 10 εργάσιμων ημερών, 
ανάλογα με την σοβαρότητα της 
υπόθεσης.   
 

  Πελάτης  ενημερώθηκε  για το 
χρόνο  επίλυσης 

 

 

  Επιλύεται το  παράπονο στο  
σημείο λήψης 

 

 

Μονάδα Επίλυσης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

 

16 Ενέργειες επίλυσης,  
καταχώρηση  στο σύστημα & 
απάντηση στον πελάτη 

 

Όλες οι ενέργειες επίλυσης 
καταγράφονται στο CSS. Μόλις 
δοθεί λύση στο παράπονο 
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συντάσσεται απαντητική 
επιστολή.  
Γραπτή απάντηση είναι 
υποχρεωτική μόνο για τα γραπτά 
παράπονα.  
Εφόσον αφορά προφορικό 
παράπονο η Αρμόδια Διεύθυνση 
ή το κατάστημα  επικοινωνεί με 
τον πελάτη αναφέροντας την 
επίλυση και καταγράφει στις 
ενέργειες το κλείσιμο της 
υπόθεσης  
Προσοχή:  
Βάσει της ΠΔΤΕ 2501 η 
απάντηση προς τον πελάτη δεν 
πρέπει να ξεπεράσει τις 45 
ημέρες.  
 
Οι απαντητικές επιστολές που 
συντάσσονται από τα 
καταστήματα όταν ενεργούν ως 
Μονάδα Επίλυσης ελέγχονται και 
εγκρίνονται από τον  
Περιφερειακό Δ/ντή και 
αποστέλλονται στο CRO με fax  
για τον τελικό έλεγχο  πριν την 
ταχυδρόμηση τους στον πελάτη. 
(Βλέπε ενέργεια 17) 
 
Οι απαντήσεις προς τους πελάτες 
που έχουν συνταχθεί από τις 
υπόλοιπες Μονάδες Επίλυσης 
της Τράπεζας αλλά και τις 
θυγατρικές , κοινοποιούνται στο  
CRO  και στο κατάστημα που 
καταχώρησε το παράπονο με 
εσωτερική συστημένη 
αλληλογραφία προκειμένου να 
ενημερωθεί ο φάκελος του 
παραπόνου για το κλείσιμο. Δεν 
απαιτείται προέλεγχος της 
γραπτής επιστολής από το CRO  
 
Όταν σε ένα παράπονο 
εμπλέκονται περισσότερες της 
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μίας Μονάδες, το  CRO  
καθορίζει την αρμόδια Μονάδα 
που θα συντάξει την επιστολή 
και θα περιλαμβάνει την κοινή 
απάντηση προς τον πελάτη.  
Στην περίπτωση αυτή, το 
παράπονο καταχωρείται κάτω 
από τον ίδιο κωδικό πελάτη αλλά 
ως ξεχωριστό παράπονο για την 
κάθε Μονάδα που αφορά. 
 

CRO  

Στέλεχος 

 

 

17 Έλεγχος  απάντησης-λύσης  
παραπόνου & συμφωνίας  με 
τις ισχύουσες διαδικασίες 

 

Το CRO ελέγχει την απάντηση-
λύση του παραπόνου και αν 
συμφωνεί με τις ισχύουσες 
διαδικασίες.  
Σε περίπτωση  
- που εγκρίνεται η απάντηση-
λύση  βλέπε δραστηριότητα 
/ενέργεια 19   
-που δεν εγκρίνεται η απάντηση-
λύση βλέπε δραστηριότητα / 
ενέργεια 18 
 

  Δεν εγκρίνεται  η απάντηση-
λύση   

 

 

CRO  

Στέλεχος 

 

 

18 Διορθωτικές  Ενέργειες 

 

Προβαίνει σε διόρθωση και την 
αποστέλλει στο κατάστημα για 
να ταχυδρομηθεί διορθωμένη 
(για να αποσταλεί πλέον στον 
πελάτη) 
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  Απάντηση-λύση  διορθώθηκε 
και στάλθηκε στο κατάστημα 

 

 

  Εγκρίνεται  η απάντηση-λύση   

 

 

CRO  

Στέλεχος 

 

 

19 Κλείσιμο  Υπόθεσης 

 

Οι υποθέσεις κλείνουν μετά από 
έλεγχο του Head της Διεύθυνσης 
ή τoυ Manager του Τμήματος 
Παραπόνων ή του Assistant 
Manager του Τμήματος  
Παραπόνων του  CRO (τελικός 
έλεγχος ορθότητας επιλογών και 
τρόπου επίλυσης). 
 
Στην περίπτωση που το 
παράπονο έχει καταχωρηθεί 
ηλεκτρονικά, το κλείσιμο της 
υπόθεσης γίνεται με την 
κατάλληλη (σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο χρήσης του 
συστήματος  CSS ) επέμβαση 
στο σύστημα.  
 
Στα έγγραφα παράπονα το 
κλείσιμο ολοκληρώνεται με την 
αποστολή της απαντητικής 
επιστολής προς τον πελάτη. 
 
Οι πρωτότυπες επιστολές των 
πελατών φυλάσσονται στο αρχείο 
του Τμήματος Διαχείρισης 
Παραπόνων του CRO. 
 
Ο φάκελος κάθε παραπόνου 
περιέχει την επιστολή του πελάτη 
εφόσον υπάρχει, δικαιολογητικά 
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που πιθανόν να έχουν αποσταλεί 
και την εκτύπωση του 
παραπόνου με τις ενέργειες και 
την έκβασή του.  
 
Το Τμήμα Διαχείρισης 
Παραπόνων αρχειοθετεί τις 
υποθέσεις σε κλασέρ ανά 
ημερομηνία κλεισίματος και 
αλφαβητικά. 
Επισης το παραπάνω τμήμα 
αρχειοθετεί και τις υποθέσεις μη 
πελατών όπως επίσης και τις 
υποθέσεις διαβάθμισης 
(escalation). 
 
Τα αρχεία φυλάσσονται  στο 
CRO για 2 (δύο) έτη, κατόπιν 
αποστέλλονται στην αποθήκη 
όπου φυλάσσονται μέχρι την 
ημερομηνία καταστροφής τους 
σύμφωνα με τους χρόνους 
τήρησης αρχείου της Τράπεζας. 
 

  Κλείσιμο  Υπόθεσης 
πραγματοποιήθηκε 

 

 

Τμήμα  Διαχείρισης  
Παραπόνων 

 

 

20 Αρχειοθέτηση  εισερχομένων  
εξώδικων 

 

Αρχειοθετεί τα εισερχόμενα 
εξώδικα 
 

  Εισερχόμενα  εξώδικα 
αρχειοθετήθηκαν 
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Τμήμα  Διαχείρισης  
Παραπόνων 

 

 

21 Αρχειοθέτηση  αντιγράφων 
παραπόνων   που 
καταχωρούνται  στο σύστημα 

 

Αρχειοθετεί καθημερινά τα 
αντίγραφα παραπόνων  που 
καταχωρούνται στο σύστημα 
(εκτύπωση συστήματος, τυχόν 
επιστολές πελατών κλπ) ανά 
Ημερομηνία Κλεισίματος και 
Αλφαβητικά. 
 

  Αντίγραφα  παραπόνων   που 
καταχωρούνται  στο σύστημα 
αρχειοθετήθηκαν 

 

 

Τμήμα  Διαχείρισης  
Παραπόνων 

 

 

22 Αρχειοθέτηση  υποθέσεων  
παραπόνων από  Τράπεζα 
Ελλάδος ή Υπουργειο 
Ανάπτυξης 

 

Αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις  
υποθέσεις παραπόνων που μας 
αποστέλλονται από την Τράπεζα 
Ελλάδος ή από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης. 
 
 

  Υποθέσεις    παραπόνων από 
Τράπεζα  Ελλάδος 
αρχειοθετήθηκαν 

 

 

Τμήμα  Διαχείρισης  
Παραπόνων 

23 Αρχειοθέτηση  υποθέσεων  
παραπόνων που  δεν είναι 
πελάτες 
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Αρχειοθετεί καθημερινά ανά  
Διεύθυνση και Αλφαβητικά τις 
υποθέσεις παραπόνων που δεν 
είναι πελάτες στο "Αρχείο 
Χειρόγραφων Υποθέσεων" 
 
 

  Υποθέσεις    παραπόνων μη 
πελατών αρχειοθετήθηκαν 

 

 

Τμήμα  Διαχείρισης  
Παραπόνων 

 

 

24 Αρχειοθέτηση  υποθέσεων που 
οι  πελάτες έχουν  επανέλθει 

 

Αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις 
υποθέσεις που οι πελάτες έχουν 
επανέλθει και ακολουθείται η 
διαδικασία escalation στο 
"Αρχείο Περιπτώσεων 
Escalation". 
 
  

  Υποθέσεις   πελατών που έχουν  
επανέλθει αρχειοθετήθηκαν 

 

 

Τμήμα  Διαχείρισης  
Παραπόνων 

 

 

25 Αρχειοθέτηση αποτελέσματος 
της δειγματοληπτικής 
επικοινωνίας με τους πελάτες  

 

Αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τα  
αποτελέσματα της 
δειγματοληπτικής επικοινωνίας 
με τους πελάτες μετά την 
επίλυση στο αρχείο "Customer 
Satisfaction Follow up". 
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.  

  Αποτελέσματα 
δειγματοληπτικής επικοινωνίας 
με τους πελάτες μετά την 
επίλυση  αρχειοθετήθηκαν 

 

 

CRO  

Επικεφαλής 

 

 

26 Περιοδική  Ενημέρωση  
Διοίκησης 

 

Ενημερώνει σε τακτά 
προκαθορισμένα διαστήματα τη 
Διοίκηση, το  Executive 
Committee,  το  Audit Committee  
και τις Διευθύνσεις της Τράπεζας 
για τα υπάρχοντα παράπονα, για 
όλες τις προτάσεις βελτίωσης 
που καταθέτει στις Αρμόδιες 
Διευθύνσεις καθώς και την 
πορεία μέχρι την υλοποίησή 
τους. 

Μονάδα Επίλυσης 

Υπεύθυνος  Παραπόνων  

 

CRO  

Στέλεχος 

 

 

27 Ενέργειες  Διαβάθμισης  
(ESCALATION) 

 

Οι ενέργειες διαβάθμισης 
ακολουθούνται μόνο στις 
περιπτώσεις που ο πελάτης έχει 
λάβει απαντητική επιστολή για 
το παράπονό του από την 
αρμόδια Μονάδα επίλυσης δεν 
συμφωνεί και έχει επανέλθει με 
νέα επιστολή. 
Περιπτώσεις διαβάθμισης 
γίνονται δεκτές μόνον γραπτά και 
καταχωρούνται στο σύστημα. Η 
έγγραφη απάντηση προς τον 
πελάτη γίνεται από το CRO. Οι 
ενέργειες διαβάθμισης 
συνοψίζονται στα ακόλουθα 
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βήματα: 
 
1)Αποστολή παραπόνου από το 
σημείο λήψης στο  CRO  
 
2)Επικοινωνία  του CRO  με τις  
αρμόδια /ες Μονάδα /ες  για  τον 
συντονισμό επίλυσης. 
 
3)Επικοινωνία του CRO με τον 
πελάτη για ενημέρωσή του για 
την παραλαβή της επιστολής του 
και τον απαιτούμενο χρόνο 
επίλυσης  
 
4)Επίλυση 
 
5)Γραπτή απάντηση στον πελάτη 
από το CRO 

  Ενέργειες  Διαβάθμισης 
ολοκληρώθηκαν 

 

 

 

Πίνακας Παραπομπών 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Βήματα διαδικασίας 

 1. Οδηγία Διαχειρίσεις Παραπόνου μέσω E-
Banking 

 1 

 2. Οδηγία Διαχειρίσεις Εξώδικων που αφορούν 
σε παράπονα 

 3 

 3. Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος CSS   7 

 

Υποδείγματα Εντύπων – Καταστάσεων 

Α/Α Κωδικός 
Εντύπου 

Ονομασία 

 1. 915/04.02.2003 Έντυπο Παραπόνου 
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 2. χειρόγραφη 
επιστολή πελάτη 

Χειρόγραφες  επιστολές  πελατών 

 3.  Απαντητική  επιστολή  προς πελάτη 

 4.  Απαραίτητα  δικαιολογητικά 

 5. Εκτύπωση 
συστήματος 

Εκτύπωση παραπόνου από το σύστημα CSS 

 6.  Εξώδικα 

 7. Επιστολές Επιστολές από Τράπεζα Ελλάδος ή από Υπουργείο 
Ανάπτυξης 

 8. KA 01-194-0002-
F3 

Ερωτηματολόγιο 

 9. Αρχείο Excel 
(Intranet Site 
Διεύθυνσης 
Σχέσεων με 
πελάτες) 

Κατάσταση  Υπευθύνων Παραπόνων  Διευθύνσεων  

 10.  Πίνακες Επιλογής  Αρμόδιας Διεύθυνσης   ανά 
κατηγορία  Παραπόνου  

 

Αρχεία 

Α/Α Κωδικός 
Αρχείου 

Όνομα 
Αρχείου 

Περιγραφή Αρχειοθέτηση 

 1.  Customer  
Satisfaction  
Follow up 

- Ερωτηματολόγιο 
 

Ηλεκτρονικά 

   Υπεύθυνος Τήρησης Χρόνος Τήρησης 

   Τμήμα  
Διαχείρισης  
Παραπόνων 

 

 

 

2 ΕΤΗ 
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Ορολογία 

CSS (Customer  Satisfaction 
System) 

: Ειδική εφαρμογή για την καταγραφή και 
παρακολούθηση των παραπόνων.  

 
Αρχές : Τράπεζα Ελλάδος, Υπουργείο, Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο, Τραπεζικός 
Μεσολαβητής και γενικά κάθε Υπηρεσία του 
Δημοσίου που απαιτεί κάποια σχετική 
πληροφόρηση.  

 
Διαμαρτυρία  Εξώδικη : Είναι έγγραφο παράπονο πελάτη ή τρίτου το 

οποίο κοινοποιείται με δικαστικό κλητήρα. Για 
τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας η 
εξώδικη διαμαρτυρία περιλαμβάνει επίσης και 
οποιαδήποτε έγγραφα (π.χ. επιστολές) που 
αφορούν σε παράπονα και δεν επιδίδονται με 
δικαστικό κλητήρα αλλά παραλαμβάνονται, από 
το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, είτε από τον 
ίδιο τον πελάτη είτε από δικηγόρο του.  

 
Δικαστικός  Κλητήρας : Δημόσιος λειτουργός αρμόδιος για την επίδοση 

των εξώδικων. 
 

Ενέργειες  Επίλυσης : Οποιεσδήποτε ενέργειες πραγματοποιούνται για 
την επίλυση του παραπόνου. 

 
Μονάδα  Επίλυσης  : Oρίζεται οποιαδήποτε Μονάδα της Τράπεζας, 

(Κατάστημα, Διεύθυνση) στην οποία αφορά το 
παράπονο και έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία 
για την απάντηση ενός  παραπόνου του πελάτη. 

 
Μονάδα  Λήψης  : Ορίζεται η Μονάδα (Κατάστημα, Διεύθυνση )η 

οποία λαμβάνει το παράπονο.  
 

Παράπονο : Αποτελεί άμεση ή έμμεση έκφραση της 
δυσαρέσκειας του πελάτη λόγω μη 
ικανοποίησης των προσδοκιών του. Μπορεί να 
δημιουργηθεί μεταξύ άλλων, από: 
1.έλλειψη κατανόησης αιτήματος πελάτη 
2.απουσία ή χαμηλότερο του προσδοκώμενου 
επίπεδο ενημέρωσης 
3.χρόνοι διεκπεραίωσης των συναλλαγών 
μεγαλύτεροι του επιθυμητού 
4.λάθη στην διεκπεραίωση των συναλλαγών 
5.απουσία επαγγελματικής συμπεριφοράς 
στελεχιακού δυναμικού 
6.δημιουργία λανθασμένων προσδοκιών από την 
διαφήμιση. 
7.χαμηλότερες του προσδοκώμενου αποδόσεις 
8.χαμηλότερες του προσδοκώμενου υπηρεσίες 
και λειτουργικές παροχές. 
9.χαμηλότερη του προσδοκώμενου εξυπηρέτηση 
 

 
Πελάτης  της Τράπεζας : Θεωρείται πελάτης της Τράπεζας εφόσον έχουν 
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καταχωρηθεί τα στοιχεία του στo σύστημά της 
και έχει εκδοθεί αριθμός πελάτη (CIF). 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  2  
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