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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν πλέον αναπόσπαστα και χρήσιμα εργαλεία στη 

λειτουργία του συνόλου των εταιριών. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εξετάσει 

λεπτομερώς το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατών της ACTA (εταιρία που 

αναπτύχθηκε από φορείς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιστοποιεί τη 

γνώση πληροφορικής μέσω εξετάσεων που διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα), με εφαρμογή σε ένα 

δίκτυο εξεταστικών κέντρων – φροντιστηρίων. Ένας από τους στόχους της εργασίας είναι η 

εξοικείωση του αναγνώστη με τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να κατανοήσει καλύτερα την 

ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί πάνω στο συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα. Η 

εξοικείωση αυτή επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί μέσω μιας ιστορικής αναδρομής που αφορά 

την εξελικτική πορεία των πληροφοριακών συστημάτων. Στη συνέχεια παρατέθηκε η ισχύουσα 

κατάσταση για το φαινόμενο, στον ελληνικό και στον παγκόσμιο χώρο. Μετά τις εννοιολογικές 

προσεγγίσεις εξετάστηκε η διαδικασία υιοθέτησης του πληροφοριακού συστήματος (Sugar CRM) 

από το φορέα και αναλύθηκαν ένα προς ένα τα μέρη (modules) που το απαρτίζουν. Έπειτα 

πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη και σε μεγαλύτερο βάθος ανάλυση των μερών του συστήματος, 

μια ανάλυση που ουσιαστικά παραθέτει πληροφορίες για την πρακτική και καθημερινή 

λειτουργία του συστήματος από τους χρήστες. Στο τέλος της εργασίας, μετά την παράθεση των 

συμπερασμάτων υπήρξαν προτάσεις προς βελτίωση του συστήματος όσον αφορά στη λειτουργία 

του και στους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιώσει τη γενικότερη λειτουργία του 

φορέα,  καθώς και υποδείξεις για μελλοντική έρευνα.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η συγγραφή της παρούσας επιστημονικής εργασίας έχει σχέση με τα πληροφοριακά 

συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και με τον τρόπο που τα τελευταία 

ενσωματώνονται από τις εταιρίες και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στον τρόπο λειτουργίας τους. 

Ένας από τους κύριους λόγους που με οδήγησαν να επιλέξω το συγκεκριμένο θέμα, 

είναι η άνθηση που παρουσιάζει το φαινόμενο της υιοθέτησης των πληροφοριακών συστημάτων  

από τις εταιρίες ανά τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με 

τρόπο επιστημονικό, αυτοματοποιημένο και οργανωμένο είναι ένας παράγοντας ζωτικής 

σημασίας για τις εταιρίες, αφού αν επιτελεστεί με το σωστό τρόπο μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Το γεγονός πως η διαχείριση των πελατών μιας εταιρίας έχει άμεση σχέση με το 

αντικείμενο του πρώτου πτυχίου που απόκτησα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και πιο 

συγκεκριμένα από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μου κέντρισε ακόμη 

περισσότερο το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο ζήτημα και να μάθω όσα 

περισσότερα μπορώ πάνω σε αυτό.  

Λόγω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων από τις 

εταιρίες σε παγκόσμια κλίμακα τις τελευταίες δεκαετίες, δεν αντιμετώπισα σημαντικές δυσκολίες 

στη συλλογή θεωρητικού υλικού. Όσον αφορά βέβαια τα ελληνικά δρώμενα, οι πηγές ήταν πιο 

περιορισμένες σε σχέση με τον παγκόσμιο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως τα αποτελέσματα 

της αναζήτησης στοιχείων δεν κρίνονται ικανοποιητικά. 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τους ανθρώπους της 

ACTA και πιο συγκεκριμένα το διευθύνοντα σύμβουλο κ Ανδρονικίδη Ιωάννη, ο οποίος χωρίς 

κανένα δισταγμό ή άλλο ενδοιασμό έδωσε την άδεια του για την πραγματοποίηση της παρούσας 

εργασίας. Εξίσου σημαντική ήταν και η βοήθεια του υπεύθυνου του τμήματος Ανάπτυξης 

Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Κατσίκη Γεώργιου, ο οποίος υπήρξε αρωγός στη συγγραφή του 

τμήματος της εργασίας που αφορά το πληροφοριακό σύστημα αυτό καθεαυτό. Σε κάθε 

περίπτωση που χρειάστηκε η βοήθεια του, ανταποκρίθηκε με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο 

διευκρινίζοντας με χαρακτηριστική ευκολία οποιαδήποτε απορία που αφορούσε θέματα 

διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ACTA. 

Τέλος δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα της 

διπλωματικής μου εργασίας, την κ. Βλαχοπούλου Μάρω. Η συμβολή της στη συγγραφή της 

εργασίας ήταν πολύτιμη, αφού σε κάθε μας συνάντηση, επιδοκίμαζε τις σωστές μου προσπάθειες, 

ενώ παράλληλα όταν αντιμετώπιζα κάποιο πρόβλημα μου έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές που 

έπρεπε να ακολουθήσω ώστε να ξεπεράσω τους διάφορους σκοπέλους που παρουσιαζόταν και να 

προχωρήσω την πορεία της έρευνας μου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, πως με την πάροδο των χρόνων η τεχνολογία 

βελτιώνεται με αλματώδεις ρυθμούς και κυριολεκτικά εισβάλλει σε ολοένα και 

περισσότερους τομείς που αφορούν την καθημερινότητα του ανθρώπου. Ο εμπορικός 

κόσμος δε θα μπορούσε, σε καμιά περίπτωση, να αποτελέσει εξαίρεση. Το αντίθετο 

μάλιστα, αφού οι επιχειρήσεις είναι ένα από τα πρώτα κύτταρα της κοινωνίας που 

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την τεχνολογική εξέλιξη και να την αφομοιώσουν 

στην καθημερινή τους λειτουργία με πολλαπλά οφέλη για τις ίδιες. 

Η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με την ανάγκη των επιχειρήσεων να 

συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν στοιχεία για τους πελάτες τους, με τελικό 

σκοπό να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς και μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις 

μαζί τους, δημιούργησαν τα πληροφορικά συστήματα. Η μορφή που είχαν τα 

πληροφοριακά συστήματα της δεκαετίας του 1970, όταν και άρχισαν να 

πρωτοεμφανίζονται στον εμπορικό κόσμο, δεν ήταν ίδια με την τωρινή. Καθώς όμως 

περνούσαν τα χρόνια οι εταιρίες συνεχώς ανακατασκεύαζαν και αναπροσάρμοζαν τα 

πληροφοριακά συστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Έτσι τα πληροφοριακά 

συστήματα διαχείρισης πελατών, ή όπως διεθνώς λέγονται Customer Relationship 

Management (CRM) Systems, πήραν τη μορφή που έχουν σήμερα. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να αναλύσει ένα συγκεκριμένο 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατών που ανήκει στo φορέα πιστοποίησης 

γνώσεων πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο φορέας 

ονομάζεται Aristotle Certification Training & Assessment (ACTA) και το σύστημα 

που θα εξεταστεί Sugar CRM. Για την καλύτερη κατανόηση της ανάλυσης από τον 

αναγνώστη, στόχος της εργασίας είναι η εξοικείωση του τελευταίου με το 

αντικείμενο, μέσω μιας θεωρητικής ανάλυσης που θα πραγματοποιηθεί για το 

φαινόμενο των CRM και την εξέλιξη που είχε με το πέρασμα του χρόνου. 

Η εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα. 

Χρησιμοποιείται το Sugar CRM από την ACTA με τέτοιο τρόπο ώστε να 

δημιουργείται υπεραξία για το φορέα; Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στη χρήση του 

συστήματος και αν ναι, τι προτείνεται να βελτιωθεί στη λειτουργία του ώστε να 

οργανωθεί καλύτερα η λειτουργία του φορέα; Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται να 
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απαντήσει η παρούσα μελέτη και μέσα από τις απαντήσεις που θα δοθούν να 

καταδείξει το μονοπάτι που οδηγεί στο δρόμο της βελτίωσης του πληροφοριακού 

συστήματος και  της γενικότερης λειτουργίας της ACTA. 

Όσον αφορά στη διάρθρωση της εργασίας, στο παρόν 1ο κεφάλαιο 

αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα, τα οποία είναι αναγκαία για να γίνει κατανοητή η 

μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται το ερευνητικό πρόβλημα και αναφέρονται ο 

σκοπός και οι στόχοι της εργασίας. Ακόμη, τίθενται τα ερωτήματα που η εργασία 

καλείται να απαντήσει, ενώ τέλος περιγράφεται η δομή της μελέτης. 

Στο 2ο κεφάλαιο επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου. 

Ειδικότερα, παρατίθενται μερικοί από τους πιο περιεκτικούς ορισμούς της 

παγκόσμιας βιβλιογραφίας και μέσα από τη σύνθεση τους καταλήγουμε σε ένα γενικό 

ορισμό που λαμβάνει υπόψη του όλες τις πλευρές από τις οποίες μπορεί να οριστεί το 

φαινόμενο. Στη συνέχεια επεξηγούνται οι τρεις λέξεις (Customer-Relationship-

Management) που απαρτίζουν το σύστημα και παρατίθεται μια ιστορική αναδρομή 

που επιχειρεί να παρουσιάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία εξέλιξης των 

CRM. Τέλος, αναλύεται το φαινόμενο στα ελληνικά πλαίσια και παρατίθενται οι 

τύποι στους οποίους διακρίνονται τα πληροφοριακά συστήματα στη σύγχρονη εποχή. 

Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία υιοθέτησης και εφαρμογής του 

συστήματος από το φορέα. Αναφέρονται οι περιορισμοί που έπρεπε να ικανοποιεί το 

σύστημα ώστε να επιλεχθεί από την εταιρία, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η δομή της 

εταιρίας και οι ομάδες στις οποίες διακρίνονται οι πελάτες της.  Έτσι θα  μπορέσει να 

γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίον η εταιρία θα πρέπει να διαχειριστεί το 

σύστημα της, για να βελτιώσει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της.     

 Στα κεφάλαια 4 και 5 διεξάγεται μια ανάλυση των μερών του συστήματος, με 

το κεφάλαιο 5 να εστιάζει περισσότερο σε θέματα πρακτικής λειτουργίας του 

συστήματος. Τέλος στο 6ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης 

και προτείνονται κάποιες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο σύστημα, όπως επίσης 

και θέματα που χρίζουν μελλοντικής έρευνας και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν τις επόμενες βελτιώσεις που θα υποστούν τα πληροφοριακά συστήματα 

γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

2.1 Ορισμοί του CRM 

 

Ο όρος CRM (Customer Relationship Management) System ή αλλιώς 

Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών σχέσεων, έτυχε ευρείας αναγνώρισης στα τέλη 

της δεκαετίας του 90. Οι δύο παράλληλοι κόσμοι της έρευνας και του εμπορίου 

συναντήθηκαν για μία ακόμη φορά ώστε να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες πάνω 

σε αυτό το είδος πληροφοριακού συστήματος. Όπως αναφέρει και ο Groonroos 

(1996), το πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται τις πελατειακές σχέσεις είναι πολύ 

ελκυστικό, καθώς αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον 

τελικό καταναλωτή. Ένας καταναλωτής που είναι ευχαριστημένος από μια 

παρεχόμενη υπηρεσία ή ένα προϊόν είναι πολύ πιθανό, αν όχι σίγουρο, να προτιμήσει 

ξανά την ίδια εταιρία. Αν η εταιρία καταφέρει να ανακαλύψει όλους τους 

ευχαριστημένους καταναλωτές της, βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να δημιουργήσει 

μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις που θα της εξασφαλίσουν εμπορική βιωσιμότητα, 

ανάπτυξη, αναγνωρισιμότητα και κέρδη. Αυτή η προοπτική διευκολύνεται σε μεγάλο 

βαθμό μέσα από ένα CRM, εφόσον ο μεγάλος όγκος των στοιχείων που προκύπτουν 

από αυτό αναλυθούν με κατάλληλο και αποδοτικό τρόπο. Με τη χρήση τεχνικών 

όπως η εξόρυξη δεδομένων (data mining), μπορεί να πραγματοποιηθεί λεπτομερής 

και ενδελεχής έλεγχος στο σύνολο των εκροών του πληροφοριακού συστήματος. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών είναι ήσσονος σημασίας, αφού μπορούν να 

υποδείξουν αλλαγές από τον λειτουργικό μέχρι και τον στρατηγικό σχεδιασμό της 

επιχείρησης, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Για να καταλάβουμε καλύτερα τον όρο Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (CRM) θα 

παραθέσουμε κάποιους από τους πιο σημαντικούς ορισμούς της διεθνούς 

βιβλιογραφίας που προσπαθούν να τον περιγράψουν.  

Όπως γρήγορα γίνεται κατανοητό, δεν υπάρχει ένας απόλυτος ορισμός, καθώς το 

CRM ανάλογα από την οπτική γωνία που εξετάζεται μπορεί να οριστεί και αναλόγως.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Galbreath και Rogers (1999), Σύστημα Διαχείρισης 

Πελατών είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί μια επιχείρηση ώστε 

να αναγνωρίσει, να αξιολογήσει, να αποκτήσει, να αναπτύξει και τέλος να διατηρήσει 
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πιστούς και κερδοφόρους προς την επιχείρηση πελάτες, μεταφέροντας το σωστό προϊόν 

στο σωστό πελάτη, μέσω του κατάλληλου καναλιού διανομή, στο σωστό χρόνο και με το 

κατάλληλο κόστος. Το σωστό CRM, ενσωματώνει πωλήσεις, μάρκετινγκ, υπηρεσίες, 

συστήματα διαχείρισης και σχεδιασμού των εταιρικών πόρωv (Enterprise Resource 

Planning) και της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (Value Chain Mαnagement) 

μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, τεχνολογικών λύσεων και πηγών 

πληροφόρησης. Έτσι αυξάνεται η δυνατότητα της επιχείρησης να επικοινωνεί με τον 

κάθε πελάτη ξεχωριστά και διευκολύνονται οι σχέσεις της με άλλες επιχειρήσεις, 

πελάτες, προμηθευτές, εμπορικούς συνεργάτες και υπαλλήλους. 

Βλέπουμε λοιπόν πως από την πλευρά των Galbreath και Rogers, το CRM 

είναι ένα σύστημα που με την εφαρμογή του στην επιχείρηση, θα αλλάξει ριζικά τον 

τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας της με όλα τα εμπλεκόμενα με αυτή μέρη και 

κυρίως τη μεγιστοποίηση της επικοινωνίας με τον τελικό καταναλωτή των προϊόντων 

της. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν σαν κύριο στόχο την ανακάλυψη και τη δημιουργία 

μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες που αποφέρουν σημαντικά κέρδη 

στην επιχείρηση. 

 Από μια δεύτερη οπτική γωνία, αυτή του Swift (2001), Σύστημα Διαχείρισης 

Πελατών είναι μια εταιρική προσέγγιση-στρατηγική που σαν στόχο έχει να κατανοήσει 

και να επηρεάσει μέσω επικοινωνίας τη συμπεριφορά του καταναλωτή, βελτιώνοντας 

παράλληλα τις τεχνικές με τις οποίες προσεγγίζει τους υποψήφιους πελάτες, στη 

συνέχεια τους κάνει δικούς της πελάτες, δημιουργεί σε αυτούς αίσθημα πίστης προς την 

εταιρία και τελικά τους μετατρέπει σε προσοδοφόρους πελάτες για την ίδια την εταιρία. 

Το σημείο στο οποίο εστιάζει ο Swift, είναι η επικοινωνία που έχει η εταιρία 

με τους υποψήφιους πελάτες της, ώστε να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους και να 

τους κάνει τελικά πιστούς και προσοδοφόρους προς αυτήν. Δεν τον απασχολεί 

καθόλου η διαδικασία ενσωμάτωσης του συστήματος από την εταιρία, ούτε και οι 

αλλαγές που επέρχονται από τη λειτουργία του συστήματος.  

Ένας τρίτος ορισμός που εστιάζει περισσότερο στις πηγές πληροφόρησης που 

η εταιρία διαθέτει και στην ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνει από την αγορά 

είναι  αυτός του Hamilton (2001). Σύμφωνα με τον Hamilton λοιπόν, Σύστημα 

Διαχείρισης Πελατών είναι η διαδικασία αποθήκευσης και ανάλυσης τεραστίου όγκου 

δεδομένων, που προέρχονται από τηλεφωνικές πωλήσεις, από κέντρα εξυπηρέτησης 

πελατών και από τις συνηθισμένες πωλήσεις, γεγονότα από τα οποία μπορούν να 

εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την καταναλωτική συμπεριφορά. Το CRM δίνει 

επίσης τη δυνατότητα στην εταιρία να διαχειρίζεται διαφορετικούς πελάτες με 
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διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, η εταιρία μπορεί να παρέχει πιο αργές υπηρεσίες 

σε πελάτες που δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα ή να χρεώνει περισσότερα χρήματα σε 

πελάτες που απαιτούν ακριβότερες υπηρεσίες και καλύτερη μεταχείριση από το 

συνηθισμένη.   

 Αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά τους δύο τελευταίους ορισμούς θα 

διαπιστώσει πως μοιάζουν μεταξύ τους. Πράγματι και οι δύο αναφέρονται στη 

συμπεριφορά του καταναλωτή που η κατανόηση της είναι ένας από τους κύριους 

στόχους μιας εταιρίας, καθώς αποτελεί πολύτιμη πληροφορία. Η διαφορά των δύο 

ορισμών, είναι πως αυτός του Hamilton συνδέεται περισσότερο με την ανάλυση 

δεδομένων και με τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν για τη συμπεριφορά 

των πελατών. Από την άλλη πλευρά, ο Swift αναλύει τον τρόπο που μπορεί να 

επηρεαστεί η συμπεριφορά του καταναλωτή, μέσω της επικοινωνίας εταιρίας-πελάτη 

που τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω και του παγκόσμιου διαδικτύου (Internet), 

αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς. 
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2.2 Ανάλυση των τριών λέξεων του CRM  

 

Χρησιμοποιώντας τρεις, αλλά αρκετά περιεκτικούς, ορισμούς γύρω από τον 

όρο CRM κατανοήσαμε σε ένα πρώτο επίπεδο πως ένα πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης πελατών είναι απαραίτητο πλέον για μια εταιρία που θέλει να είναι 

ανταγωνιστική, ευέλικτη σε δομές και αποφάσεις και θέλει να δραστηριοποιείται σε 

παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό πλέον επίπεδο. Μέσα από την πολυπρισματική 

ανάλυση που προηγήθηκε, είδαμε πως για να μπορέσει το CRM να είναι λειτουργικό 

και αποτελεσματικό, θα πρέπει να ενσωματωθεί από το σύνολο των τμημάτων της 

εταιρίας, ώστε η γνώση που προκύπτει από ανάλυση του όγκου των δεδομένων να 

διαχέεται άμεσα και τυποποιημένα στο σύνολο της εταιρίας. Έτσι όλα τα τμήματα της 

εταιρίας θα είναι άμεσα γνώστες των τάσεων της αγοράς και της συμπεριφοράς των 

πελατών, δημιουργώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα γνώσης που μπορούν να 

οδηγήσουν σε σημαντικές και προσοδοφόρες αποφάσεις για την εταιρία.  

Για να κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο τον όρο που τόσο απότομα 

εισέβαλε στον εμπορικό κόσμο, κρίνεται σκόπιμο σε αυτό το σημείο να 

διαχωρίσουμε τις λέξεις που απαρτίζουν τον όρο CRM (Customer Relationship 

Management) και να αναλύσουμε ένα προς ένα τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ 

του πληροφοριακού συστήματος. 

Η πρώτη λέξη (Customer) του όρου CRM αναφέρεται στους πελάτες. Είναι 

ευνόητο πως αποτελεί και τη γενεσιουργό αιτία του όρου. Χωρίς πελάτες το 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης «πελατών», δε θα είχε λόγο και σκοπό ύπαρξης. 

 Στη δεκαετία του 1950, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς 

ειδικούς στην ιστορία σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, ο Drucker, απέκτησε 

υστεροφημία υποδεικνύοντας την τεράστια σημασία των πελατών. Όντας μπροστά 

από την εποχή του, όπως οι περισσότεροι από τους σημαντικούς ανθρώπους που 

έμειναν στην ιστορία, ο Drucker είπε αυτό που σήμερα, μισή δεκαετία αργότερα, 

θεωρείται αυτονόητο. Υπέδειξε λοιπόν, πως οι καταναλωτές θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη από τις εταιρίες, αν οι τελευταίες θέλουν να αυξήσουν τις 

πωλήσεις και τα κέρδη τους.  

Πενήντα χρόνια αργότερα, η αντίληψη που επικρατεί στην αγορά, είναι πως οι 

πελάτες σίγουρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να μελετώνται τα χαρακτηριστικά 

τους(ηλικιακά, δημογραφικά, περιβαλλοντικά κ.α.). Επειδή όμως ο εμπορικός 

κόσμος, είναι ένα δυναμικό περιβάλλον που εξελίσσεται και αλλάζει μέρα με τη 

μέρα, αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό ακόμα από το σύνολο των επιχειρήσεων 
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είναι πως ο πελάτης σιγά σιγά αποκτά όλο και περισσότερη δύναμη στα χέρια του, 

κυρίως μέσω της άμεσης επικοινωνίας που μπορεί να έχει με εκατομμύρια ομοίους 

τους ανά τον κόσμο, όπως για παράδειγμα μέσω του Internet. Έτσι, ο πελάτης δε θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον σαν ένα παθητικό κομμάτι, που απλά κατατάσσεται 

σε διάφορες κατηγορίες με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που τον διέπουν. Οι 

εταιρίες που στο μέλλον δε θα αντιμετωπίσουν τον πελάτη σαν ένα ενεργό μέλος της 

παραγωγικής τους διαδικασίας, θα μπαίνουν στον ανταγωνισμό με ένα μειονέκτημα. 

Στο μέλλον ο πελάτης, με βάση τις προτιμήσεις και τα θέλω του, θα είναι αυτός που 

θα καθορίζει σε κάποιο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα 

κατασκευάζουν τα προϊόντα τους. 

  Ήδη υπάρχουν παραδείγματα στο παγκόσμιο εμπόριο με εταιρίες που 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τους πελάτες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η ιστοσελίδα www.Priceline.com, η οποία παρακινούσε τους πελάτες της να 

προτείνουν οι ίδιοι την τιμή, στο προϊόν που ήθελαν να αγοράσουν. Αυτή η 

περίπτωση μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίπτωση επικοινωνίας πελάτη προς 

επιχείρηση (C2Β – COSTUMER TO BUSINESS) και είναι η αντίθετη από τη γνωστή 

μορφή επικοινωνίας επιχείρησης προς πελάτη (B2C – BUSINESS TO COSTUMER). 

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις που οι 

πελάτες παρακάμπτουν εντελώς τις επιχειρήσεις και λειτουργούν με πρακτικές 

σχέσεων πελάτη προς πελάτη (C2C - CUSTOMER TO COSTUMER), χωρίς να 

παρεμβάλλεται καθόλου επιχείρηση. Αυτή η πρακτική σχέσης, είναι η αντίθετη από 

την συνηθισμένη περίπτωση επικοινωνίας επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B – 

BUSINESS TO BUSINESS). Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι το πολύ γνωστό 

σάϊτ δημοπρασιών www.eBay.com, όπου οποιοσδήποτε καταναλωτής μπορεί να 

δημοπρατήσει όποιο αντικείμενο επιθυμεί, η τιμή πώλησης του οποίου καθορίζεται 

από τις προτάσεις των ενδιαφερομένων. 

Η δύναμη που αποκτά σιγά σιγά ο καταναλωτής, είναι και το κρίσιμο σημείο 

που μπορεί να διαχωρίσει τις επιτυχημένες από τις αποτυχημένες επιχειρήσεις στο 

άμεσο μέλλον. Επιχειρήσεις που θα βασιστούν σε παραδοσιακές πρακτικές έρευνας 

της αγοράς θα έχουν σοβαρό μειονέκτημα, σε σχέση με αυτές που θα προσαρμόσουν 

τις προϊόντα τους, σύμφωνα με τα θέλω και τις ανάγκες του καταναλωτή. Πολλές 

εταιρίες προσπαθούν να αναπτύξουν διόδους επικοινωνίας με τους πελάτες τους,  

δίοδοι που πάντα έχουν ως αρχικό κόμβο την ίδια την εταιρία, χωρίς να έχουν 

σκεφτεί πως και οι ίδιοι οι πελάτες θέλουν να αναπτύξουν σχέσεις με τις εταιρίες, 

σχέσεις όμως που θα ξεκινούν από τους ίδιους. Όσες εταιρίες καταφέρουν να 
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αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τέτοιου είδους σχέσεις, επιβραβεύοντας και 

παρέχοντας συμβουλές και βοήθεια στους πρωτοπόρους καταναλωτές, θα έχουν 

κάνει το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την εδραίωση μιας μακροχρόνιας και 

αποδοτικής από κάθε άποψης σχέση.  

Είναι αποδεδειγμένο πως υπάρχει μια αναλογία 80:20 στο ποσοστό του 

κέρδους μιας εταιρίας σε σχέση με το ποσοστό του πελατολογίου της. Με πιο απλά 

λόγια το 80% του κέρδους μιας εταιρίας, προέρχεται από το 20% των πελατών της. 

Είναι ευνόητο λοιπόν, πως κάθε εταιρία που θέλει να εξασφαλίσει μακροχρόνια 

σταθερότητα και βιωσιμότητα, θα πρέπει να ανακαλύψει αυτό το 20% και να 

δημιουργήσει μαζί του δεσμούς και αμφίδρομες σχέσεις επικοινωνίας.  

Μια εταιρία που γνωρίζει την κύρια πηγή των εσόδων της, μπορεί να 

εξυπηρετεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τους πελάτες αυτούς ή να προσφέρει 

καλύτερες και πιο υψηλά αμοιβόμενες υπηρεσίες σε αυτούς που το επιθυμούν.  

Η δεύτερη λέξη (Relationship) του όρου CRM αναφέρεται στις διάφορες 

μορφές σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ εταιρίας και πελατών. Οι σχέσεις αυτές 

μπορεί να περιγραφούν σαν έναν ιστό αράχνης που απλώνεται συνεχώς. Η πιο 

συνηθισμένη μορφή επικοινωνίας που αναπτύσσεται είναι μεταξύ μιας εταιρίας και 

πολλών πελατών της.  

Βέβαια  υπάρχει και η άλλη άποψη, που υποστηρίζεται για παράδειγμα από 

τους Peppers και Rogers (1993), σύμφωνα με την οποία η εταιρία σχετίζεται με κάθε 

πελάτη της ξεχωριστά κάθε φορά, δημιουργώντας σχέσεις 1 προς 1. Ο όρος αυτός (1 

προς 1)έχει διττή σημασία, καθώς αναφέρεται στη σχέση εταιρίας προς πελάτη και 

πελάτη προς εταιρία ξεχωριστά. 

Αναλύοντας περισσότερο την παραπάνω σχέση, μπορούμε να αναδείξουμε 

και τα τρίτα μέρη που παρεμβαίνουν σε αυτήν και επηρεάζουν τον καταναλωτή στην 

προσπάθεια του να πάρει την τελική απόφαση της αγοράς ενός προϊόντος. Πιο 

συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά την αγορά ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας από τους εσωτερικούς (τμήμα πωλήσεων) και τους εξωτερικούς 

παράγοντες μιας εταιρίας (εταιρία ταχυμεταφορών), αποτελούν πολύ σημαντικές 

λεπτομέρειες για τη δημιουργία μιας υγιούς και μακροχρόνιας σχέσης. 

 Η τρίτη λέξη (Management) του όρου CRM αναφέρεται στις στρατηγικές 

διαχείρισης που αναπτύσσει η εταιρία. Αν και μέχρι τώρα όλες οι στρατηγικές είχαν 

ως βασικό άξονα την ίδια την εταιρία, το σκηνικό έχει αρχίζει να αλλάζει με γοργούς 

ρυθμούς. Ο πελάτης αποκτά ολοένα και πιο ενεργό ρόλο, στη διαδικασία του 

σχεδιασμού των στρατηγικών των εταιριών. Αποποιείται πλέον τον παραδοσιακό και 



 9

ανενεργό ρόλο που είχε μέχρι τώρα και μεταμορφώνεται σε παίκτη που αναλαμβάνει 

δράση και προσπαθεί να δημιουργήσει αυτός τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς ενός CRM, είναι η δημιουργία ενός 

διαδραστικού περιβάλλοντος επικοινωνίας πελάτη – εταιρίας, όπου οι πελάτες θα 

συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες όπως η σχεδίαση ενός προϊόντος, η παραγωγή 

του, ακόμα και ο καθορισμός της τιμολογιακής του πολιτικής. 

Αυτό που πρέπει να τονισθεί εδώ, είναι πως οι εταιρίες θα πρέπει πρώτα να 

έχουν αναγνωρίσει και καταδείξει, μέσα από τη σωστή ανάλυση των στοιχείων που 

ένα CRM παρέχει, αυτή την ομάδα των πελατών που τους αποφέρουν και το 

μεγαλύτερο ποσοστό του κέρδους τους. Με αυτούς τους πελάτες θα πρέπει οι εταιρίες 

να διαβουλευθούν, να σχεδιάσουν και να πάρουν αποφάσεις για το πώς θα πρέπει να 

είναι τα προϊόντα τους. Η αδιάκριτη προσπάθεια εκπλήρωσης όλων των προτάσεων 

και επιθυμιών που διατυπώνονται προς την εταιρία από τους υποψήφιους πελάτες 

της, χωρίς τη γνώση για το αν αυτοί είναι επικερδείς ή όχι για την εταιρία, μπορεί να 

αποβεί ακόμη και καταστροφική. Η κατάληξη μπορεί να είναι μια εταιρία που θα έχει 

προσαρμόσει τα προϊόντα της σύμφωνα με τις επιθυμίες πελατών, οι οποίοι δεν 

ανήκουν στους προσοδοφόρους γι’ αυτήν πελάτες. Η εξυπηρέτηση τέτοιου είδους 

πελατών θα πρέπει να γίνεται από τρίτες (third-party) εταιρίες, με πρακτικές 

ανάθεσης εργασίας (outsourcing), ώστε να επιτυγχάνονται χαμηλότερα τελικά κόστη 

για την ίδια την εταιρία.  

Μετά από την παραπάνω ανάλυση, είναι φανερό πως ο ρόλος του πελάτη 

αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική με την πάροδο των χρόνων, γεγονός που 

έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται και οι ίδιες οι εταιρίες.  

Αν θέλουμε λοιπόν να εκσυγχρονίσουμε λίγο τους ορισμούς που αναφέρονται 

σε ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατών, θα λέγαμε πως το CRM 

αναφέρεται στη διαδικασία ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ πελάτη, εταιρίας και των 

υπολοίπων εμπλεκόμενων μερών, σχέσεων που πρέπει να ενθαρρύνονται να ξεκινάνε 

από τη μεριά του καταναλωτή. Το μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία ενός 

διαδραστικού περιβάλλοντος για όλες τις συνεργαζόμενες πλευρές, περιβάλλον που 

θα δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να αφουγκράζεται άμεσα, μέσω του 

πληροφοριακού της συστήματος, τις ανάγκες τις αγοράς. Με αυτό τον τρόπο η 

εταιρία έχει ανά πάσα στιγμή μια επίκαιρη εικόνα για κάθε πελάτη της, γεγονός που 

της επιτρέπει να παίρνει άμεσες και στοχευμένες αποφάσεις. Βασιζόμενη στη γνώση 

που αποκτά από το CRM, η εταιρία μπορεί να αναπροσαρμόζει άμεσα τις τακτικές 

της πάνω σε θέματα μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών και να 



παίρνει τις σωστές αποφάσεις από το λειτουργικό μέχρι και το διοικητικό επίπεδο 

της. Οι τρεις προαναφερθείσες περιοχές (μάρκετινγκ, πωλήσεις και εξυπηρέτηση 

πελατών) αποτελούν τους βασικούς πυλώνες τις επιχείρησης με τους οποίους 

συνδέεται άμεσα το CRM, σύμφωνα και με τους West (2001), Kincaid (2003) και Xu 

(2002). Ο West προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, λέει μεταξύ άλλων, πως οι τρεις 

αυτές περιοχές μπορούν να ορισθούν ως ο κύκλος ζωής της σχέσης της εταιρίας με 

τον πελάτη. Η σχέση αυτή, ξεκινάει από το στάδιο του μάρκετινγκ, και περνώντας 

από την πώληση, καταλήγει στην εξυπηρέτηση και στην υποστήριξη μετά την 

πώληση από την εταιρία (αυτό που συνηθίζεται να λέγεται after sale service).  

 

 
Σχήμα 1. Οι 3 περιοχές της εταιρίας που συνδέονται με το CRM 

      Πηγή : Βλαχοπούλου Μάρω (2003) 
 

Για να μπορέσει να διασυνδεθεί ουσιαστικά, όμως, το πληροφοριακό σύστημα 

με τους τρεις αυτούς τομείς της επιχείρησης υπάρχει ένας τέταρτος παράγοντας 

αποφασιστικής σημασίας που είναι ο τομέας της τεχνολογικής υποστήριξης 

(Information Technology-Information Systems – IT-IS). Ο παράγοντας IT-IS, παίζει 

το ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ της εταιρίας και του πληροφοριακού 

συστήματος. Χωρίς την τεχνογνωσία του συγκεκριμένου τομέα, η προσπάθεια 

εναρμόνισης του πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρίας 

έχει μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας. Αντίθετα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούν 

να σχεδιαστούν στρατηγικές που μέσα από την ανάλυση των κατάλληλων δεδομένων, 

θα αποφέρουν στην επιχείρηση σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πόσο 

πολύτιμος της είναι ο κάθε πελάτης της με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

Έτσι η κάθε επιχείρηση θα έχει τη γνώση να κατευθύνει την πορεία της, σύμφωνα με 
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τις ανάγκες των “καλών” πελατών της, αυτών που της εξασφαλίζουν οικονομική 

ευρωστία και βιωσιμότητα. 
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Σχήμα 2. Οι παράγοντες της εταιρίας που αλληλεπιδρούν με το CRM 

          Πηγή : E.W.T. Ngai (2005) 

 

Η σημαντικότητα του ρόλου της τεχνολογικής υποστήριξης (IT-IS), ενισχύεται 

και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονκγ, από 

τον Ngai, φοιτητή του τμήματος Διοίκησης και Μάρκετινγκ. Η έρευνα ήταν 

ουσιαστικά, μια επισκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία, και πιο συγκεκριμένα σε 

άρθρα που αφορούσαν τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατών για το 

χρονικό διάστημα 1992-2002. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 3, όσο πλησιάζουμε 

προς το 2002 δημοσιεύονται ολοένα και περισσότερα άρθρα που σχετίζονται με το 

θέμα του CRM. 
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            Σχήμα 3. Αριθμός δημοσιευμένων άρθρων σχετικών με CRM ανά έτος 

 Πηγή : E.W.T. Ngai (2005) 

 

Επίσης ένα από τα αντικείμενα της συγκεκριμένης έρευνας,  ήταν το κύριο θέμα 

του άρθρου. Όπως απεικονίζεται και στο σχήμα 4 που ακολουθεί, σε σύνολο 205 

άρθρων που σχετιζόταν με το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατών, 76 είχαν 

ως κύριο θέμα την τεχνολογική υποστήριξη, 65 το ίδιο το CRM, 36 το μάρκετινγκ, 15 

την εξυπηρέτηση και υποστήριξη και 13 τις πωλήσεις.     
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Σχήμα 4. Ταξινόμηση άρθρων σχετικών με CRM, με βάση το θέμα τους 

Πηγή : E.W.T. Ngai (2005) 

 

Βλέπουμε λοιπόν, πως αποτυπώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία με τον πιο 

ξεκάθαρο τρόπο, η σημαντικότητα του ρόλου του τομέα της τεχνολογικής 

υποστήριξης στη διαδικασία υιοθέτησης και σωστής εφαρμογής του ΠΣ. Το 37% των 

άρθρων που εξέτασε η έρευνα, άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην δεκαετία που το ΠΣ 

εισέβαλε στην καθημερινότητα των εταιριών , ασχολήθηκε περισσότερο με τον τομέα 
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που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία στηρίζονται οι υπόλοιποι τομείς για 

να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και η αποδοτικότητα του ΠΣ μιας εταιρίας.   
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2.3 Ιστορική αναδρομή – Εξελικτική πορεία των CRM 

 

Αν θέλουμε να ερευνήσουμε τα γενεσιουργά αίτια που οδήγησαν την αγορά 

στο Customer Relationship Management με τη μορφή που έχει πάρει σήμερα, θα 

πρέπει να ανατρέξουμε στη δεκαετία του ’70 όπου και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

η φιλοσοφία του άμεσου μάρκετινγκ (Direct Marketing) με τις εταιρείες να δέχονται 

για πρώτη φορά παραγγελίες από τους πελάτες τους μέσω ταχυδρομείου (Mail 

Order). Σε εκείνη τη φάση, οι εταιρίες κατάλαβαν πως δεν θα πρέπει να 

κατασκευάζουν μόνο τυποποιημένα προϊόντα, αλλά πως θα πρέπει να αναπτύξουν και 

πιο πελατοκεντρικές στρατηγικές με βάση τις ανάγκες των πελατών τους, έχοντας ως 

τελικό στόχο την καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη και τη ανάπτυξη μακροχρόνιων 

και επικερδών σχέσεων μαζί του.  

Το επόμενο βήμα αυτής της εξέλιξης, ήταν η δημιουργία βάσεων δεδομένων 

από τις εταιρίες (Data Base Marketing ή One to One Marketing), οι οποίες άρχισαν να 

πιστεύουν πως θα πρέπει να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που παίρνουν από κάθε 

επαφή με τον πελάτη και να τις έχουν διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Με αυτό τον 

τρόπο θα μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξουν σε αυτή τη βάση και 

έχοντας κάποια γνώση από προγενέστερες επαφές με τον πελάτη, να μπορέσουν να 

τον ικανοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του. 

Το σύγχρονο σύστημα διαχείρισης πελατών συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά που διέθεταν οι προγονοί του, όπως είναι η παραγγελία μέσω του  

πληροφοριακού συστήματος και η συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών σε 

σχέση με τα καταναλωτικές συνήθειες και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του 

πελάτη (συμπεριφοριστικά σε σχέση με τις αγορές, δημογραφικά και ψυχογραφικά). 

Τα συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά προσπαθούν να αναλύσουν τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί ο πελάτης, προσπαθώντας να καλύψει τις καταναλωτικές του 

ανάγκες. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στο εισόδημα, την ηλικία, 

τον τύπο του νοικοκυριού που ανήκει ο καταναλωτής και που κατατάσσεται με βάση 

την κατανομή του πληθυσμού. Τέλος τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, προσπαθούν 

μέσω των απόψεων, των συνηθειών και των ενδιαφερόντων που έχει ο πελάτης να 

εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και σε ποιο ποσοστό λαμβάνει και 

κατανοεί τα μηνύματα που η εταιρία προσπαθεί να του περάσει μέσω των 

στρατηγικών της.s 
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 Επιπρόσθετα το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατών 

καθοδηγούμενο από τις ανάγκες της αγοράς, διαθέτει μια πληθώρα και από άλλα 

χαρακτηριστικά που το καθιστούν ολοένα και πιο απαραίτητο εργαλείο, στην 

προσπάθεια των εταιριών να αποκτήσουν και να διατηρήσουν κάποιο μερίδιο στην 

αγορά που δραστηριοποιούνται. Αιτίες όπως η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και ο 

μετασχηματισμός της εταιρίας, η εξάρτηση της εταιρίας από τον τεράστιο όγκο των 

πληροφοριών που διαχειρίζεται (ένας όγκος πληροφοριών που αυξάνεται συνεχώς), η 

δυναμικότητα του περιβάλλοντος που αλλάζει ολοένα και πιο γρήγορα και η 

σμίκρυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος, δημιούργησαν νέες ανάγκες στην 

εταιρία, οι οποίες αντανακλώνται και στη μετάλλαξη που υπέστη το CRM στην 

προσπάθεια της εταιρίας να ικανοποιήσει τι ανάγκες αυτές. 

 Όντας το κύριο εργαλείο επαφής της εταιρίας  με τους πελάτες, το CRM 

σήμερα πρέπει να παροτρύνει την αμφίδρομη επικοινωνία, επικοινωνία που να 

μπορεί να ξεκινά είτε από τον πελάτη είτε από την εταιρία μέσω του συστήματος. Το 

σύγχρονο CRM δεν διαθέτει μια στατική βάση δεδομένων όπως οι Data Base 

Marketing  του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή και πλούσια βάση που αν εξορυχθεί 

με τα κατάλληλα εργαλεία (π.χ. data mining) από τους κατάλληλους ανθρώπους, 

είναι δυνατό να μετασχηματίσει ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, σε μια πληθώρα 

πολύτιμων γνώσεων για τους πελάτες της εταιρίας. Αυτή η δυνατότητα αμφίπλευρης 

σχέσης που διαθέτει το CRM σήμερα είναι και το μεγάλο ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτημα σε σχέση με τους προγόνους του, καθώς η γνώση που προσφέρει στην 

εταιρία είναι επίκαιρη. Το πιο σημαντικό στοιχείο, που πρέπει να τονισθεί εδώ, είναι 

το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια για συνεχής ανανέωση της γνώσης που προκύπτει 

από την πολυπλοκότητα και τη δυναμικότητα του περιβάλλοντος, μπορεί να 

ξεκινήσει όχι μόνο από την ίδια την εταιρία άλλα και από τον ίδιο τον καταναλωτή. 

Τελικά, πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, προσέγγιση και 

διαδικασία επηρεασμού σε όλο το φάσμα των σχέσεων της εταιρίας με τους πελάτες 

της. Τέλος το σύγχρονο CRM, όπως και όλα τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, 

διαθέτουν διαδικασίες ανατροφοδότησης που δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρία να 

εντοπίζει τα λάθη της και να αναπροσαρμόζει τις στρατηγικές της, σύμφωνα με τις 

ανάγκες που δημιουργούνται κάθε φορά.  

 Αν θέλουμε να ακτινογραφήσουμε ένα πληροφοριακό σύστημα, μπορούμε να  

ανατρέξουμε στο παρακάτω σχήμα. 

 



 
Σχήμα 5. Δομή πληροφοριακού συστήματος 

Πηγή : Βλαχοπούλου Μάρω (2003) 
 

 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα (ΠΣ) συλλέγει δεδομένα, τα επεξεργάζεται, τα  

αποθηκεύει, τα αναλύει και τελικά διαχέει τις γνώσεις που προκύπτουν από τα 

δεδομένα αυτά μέσα στην εταιρία, ώστε να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για 

την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Μέσω ενός συστήματος ανάδρασης (feedback), 

κρίνεται το ποσοστό επιτυχίας των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν, στρατηγικές που  

βασίζονται στη γνώση που απορρέει από το πληροφοριακό σύστημα, και 

αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες που κάθε φορά η αγορά επιτάσσει.  

Πιο επιγραμματικά ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από: 

 Είσοδο (δεδομένα, οδηγίες). 

 Έξοδο (αναφορές, υπολογισµοί). 

 Περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί και πραγματοποιείται η 

επεξεργασία των δεδομένων. 

 Μηχανισμούς ανάδρασης που ελέγχουν την λειτουργία, την επιτυχία και 

την αναπροσαρμογή των στρατηγικών που εφαρμόζονται.  
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2.4 CRM στην ελληνική πραγματικότητα 

 

Στην Ελλάδα, το Customer Relationship Management είναι ακόμη στο 

ξεκίνημα του και πολλοί πιστεύουν ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να μάθουν τις 

καταναλωτικές συνήθειες των πελατών τους, να τις καταγράψουν σε κάποια βάση 

δεδομένων, να σχεδιάσουν μια στρατηγική επαφής με τους πελάτες και να την 

υλοποιήσουν χρησιμοποιώντας κάποιο έτοιμο «πακέτο» CRM και αυτόματα θα 

αυξηθούν οι πωλήσεις τους. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο επιφανειακά. 

Για να μπορέσει το πληροφοριακό σύστημα να αποδώσει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, χρειάζεται μεθοδευμένη προσπάθεια εισαγωγής του στην εταιρία, 

εκπαίδευση του προσωπικού και εναρμόνιση των διαδικασιών, που γινόταν συνήθως 

για πολλά χρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σύμφωνα με το νέο τρόπο λειτουργίας 

που θα βασίζεται σε πιο αλληλοδιαδραστικά και ηλεκτρονικά θεμέλια. 

Πριν γίνει όμως η προσπάθεια εισαγωγής του συστήματος, πρέπει να γνωρίζει 

η εταιρία τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται και την εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις 

ιδιαιτερότητες της και τα χαρακτηριστικά της. Κάθε εταιρία έχει τις ιδιομορφίες της, 

από τις οποίες καθορίζονται και οι ανάγκες της. Θα πρέπει, λοιπόν, αρχικά να 

καθοριστούν ποιες είναι οι ανάγκες της εταιρίας. Σύμφωνα με τις ανάγκες της, η 

εταιρία θα θέσει κάποιους στόχους, οι οποίοι είναι αυτοί που θα καθορίσουν και τις 

απαιτήσεις που θα έχει η εταιρία από το πληροφοριακό σύστημα. Έτσι η εταιρία 

έχοντας μια ξεκάθαρη άποψη για τις ανάγκες της και τους στόχους της, είναι σε θέση 

να γνωρίζει ποια μέρη (modules) ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης 

πελατών της είναι απαραίτητα. Βέβαια, λόγω και του χρηματικού κόστους ενός 

CRM, υπάρχουν φορές που οι εταιρίες αναθεωρούν τον αρχικό τους σχεδιασμό και 

επαναπρογραμματίζουν τις ανάγκες τους, προσπαθώντας να μειώσουν το κόστος μιας 

τέτοιας επένδυσης. Στο βωμό δηλαδή του κόστους, υπάρχουν περιπτώσεις που οι 

εταιρίες προσπαθούν να καλύψουν μόνο τις απαραίτητες και πρωταρχικές τους 

ανάγκες, επενδύοντας σε συγκεκριμένα μέρη ενός CRM. Άλλοι δύο παράγοντες, που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία καταρτισμού της τελικής μορφής του CRM, 

είναι οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι της εταιρίας που θα διαχειρίζονται το 

πληροφοριακό σύστημα και η αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης σε βάθος 

χρόνου. 

Αφού αποφασιστεί η τελική μορφή του CRM, η εταιρία θα πρέπει να 

ενημερώσει και τους υπαλλήλους της για το σύστημα, αφού αυτοί θα το 

διαχειριστούν. Πρέπει να ξεπεραστούν όλοι οι σκόπελοι, να λυθούν όλες οι 
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αμφιβολίες που θα διατυπωθούν και όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να πεισθούν και να 

κατανοήσουν πως με τη σωστή και ορθολογική χρήση του CRM θα είναι όλοι 

κερδισμένοι, παρά τις αλλαγές που θα χρειαστούν σε δομές και διαδικασίες. 

 Έχει αποδειχθεί πως είναι 7 φορές πιο εύκολο να διατηρήσεις ένα πελάτη 

σου, απ’ το να αποκτήσεις έναν καινούργιο. Επίσης, μια έρευνα του Harvard 

Business Review απέδειξε πως μερικές εταιρίες με τη σωστή χρήση του 

πληροφοριακού τους συστήματος, μπορούν να αυξήσουν το τζίρο τους μέχρι και 

100%, με το να διευρύνουν τις πωλήσεις τους σε ένα ποσοστό της τάξης του 5% από 

την υπάρχουσα πελατεία τους. Με άλλα λόγια, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να 

αναγνωρίσεις τους σημαντικούς σου πελάτες και να τους διατηρήσεις, γιατί με αυτόν 

τον τρόπο ουσιαστικά εξασφαλίζεις βιωσιμότητα, μακροημέρευση και κέρδη.  

Με τη σωστή χρήση, λοιπόν, του CRM δίνονται πολλές δυνατότητες στην 

εταιρία. Αρχικά η εταιρία μπορεί να επιτύχει καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες 

της και να εξασφαλίσει αναβαθμισμένη και άμεση εξυπηρέτηση. Μπορεί να 

ταξινομεί και να διακρίνει τους πελάτες της σε κατηγορίες, σύμφωνα τα 

χαρακτηριστικά τους, υπολογίζοντας ανά πάσα στιγμή την αξία της κάθε ομάδας ή 

και του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Έτσι μπορεί να αποφασίσει άμεσα και 

αποτελεσματικά σε μια ενδεχόμενη επικοινωνία με τον πελάτη, με ποιον τρόπο θα 

αντιμετωπίσει κάποια επιθυμία του, αφού θα γνωρίζει εύκολα την αξία και την 

αποδοτικότητα που έχει ο συγκεκριμένος πελάτης στην εταιρία. Από την άλλη 

πλευρά, θα μπορεί να παρέχει εσκεμμένα πιο χαμηλής ποιότητας ή αργοπορημένες 

υπηρεσίες στους “κακούς” της πελάτες. Ακόμη θα μπορεί να υπολογίσει την αξία του 

χρόνου ζωής των πελατών της και επίσης θα είναι σε θέση να διακρίνει πιο εύκολα 

τους δυνητικούς πελάτες που θα θέλει να εντάξει στο πελατολόγιό της.  Γενικά θα 

μπορεί να έχει ανάδραση και επαναπρογραμματισμό για κάθε λειτουργία της, εφόσον 

αυτές καταγράφονται και αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις 

νόρμες και τις δομές του συστήματος. Ουσιαστικά όλος ο σχεδιασμός και ο 

προγραμματισμός της επιχείρησης διεξάγεται μέσω του CRM, με το πολύ μεγάλο 

πλεονέκτημα της άμεσης και ταχύτατης παρακολούθησης όλων των διαδικασιών 

μέσω του συστήματος. 

Κάνοντας μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία που αναφερόταν στη χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων από εταιρίες του ελληνικού χώρου, καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα πως τα ίδια κύρια μέρη ενός CRM που χρησιμοποιούνται από τις 

διεθνείς εταιρίες, χρησιμοποιούνται και από τις  ελληνικές.   
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Όπως σημειώνει και ο Ευάγγελος Κανελλόπουλος που είναι μέτοχος και 

διευθυντής της ALEXANDER MOORE, εταιρία που δίνει επιχειρηματικές λύσεις 

μέσω της τεχνολογίας, μια ολοκληρωμένη εφαρμογή CRM παρέχει λειτουργίες όπως: 

• Παρακολούθηση των πωλήσεων ανά κατηγορία ή και είδος ανά 

πελάτη.  Η παρακολούθηση είναι ανεξάρτητη του αριθμού των πελατών, 

είτε είναι δεκάδες χιλιάδες ή ακόμα εκατομμύρια 

•  Cross Selling. Με βάση τις αγορές τις οποίες πραγματοποιεί ο κάθε 

πελάτης χωριστά, μπορεί να γίνει σχεδιασμός χωριστής πρότασης ανά 

πελάτη και να οργανωθεί η επικοινωνία μαζί τους, ώστε να αγοράσει 

συγγενή προϊόντα από αυτά που συνήθως αγοράζει. 

• Επικοινωνία με πελάτη. Ανάλογα με την μορφή εμπορίου του κάθε 

καταστήματος επιλέγεται και υλοποιείται η κατάλληλη εξατομικευμένη 

επικοινωνία με τον κάθε πελάτη. Π.χ. προσωποποιημένη επιστολή, 

στοχευμένο έντυπο, τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ. 

• Διαχείριση Καταλόγων. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει παράλληλη 

πώληση ή και υποστήριξη με βάση καταλόγους προϊόντων. 

• Διαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων.  Σε ορισμένους κλάδους, όπως 

είναι το food delivery ή η τεχνική υποστήριξη, η διαχείριση των 

εισερχομένων κλήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στις περιπτώσεις αυτές 

τόσο η ταχύτατη αναγνώριση του καλούντα, όσο και η πρόσβαση σε όλες 

τις πληροφορίες που σχετίζονται μαζί του προσδίδουν το αίσθημα της 

φιλικότητας αλλά και την ταχύτατη εξυπηρέτηση του. 

Βλέπουμε λοιπόν πως οι τρεις βασικοί τομείς που πρέπει να 

δραστηριοποιείται το CRM μέσα στην εταιρία, σύμφωνα με τα πιστεύω του κ. 

Κανελλόπουλου, είναι το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις και η εξυπηρέτηση. Για να δούμε, 

όμως, πιο αναλυτικά τα 3 βασικά μέρη (modules) που συνήθως υπάρχουν σε ένα 

CRM. Που αναφέρονται, που στοχεύουν, πως βοηθούν την εταιρία και γιατί είναι 

τόσο σημαντικά; Η απάντηση δίνεται στην ανάλυση που ακολουθεί. 

Το marketing module που αναφέρεται στο πεδίο του μάρκετινγκ, βοηθά την 

εταιρία να σχεδιάσει τις διαφημιστικές της εκστρατείες και τους στρατηγικούς 

σχεδιασμούς της σε θέματα προώθησης, λαμβάνοντας υπόψη του παραμέτρους πολύ 

σημαντικούς, όπως οι διαθέσιμοι πόροι, τα έξοδα, το μέγεθος και την οριακή αξία της 

ομάδας στην οποία στοχεύει η διαφήμιση. Η εταιρία έχοντας όλες αυτές τις 

πληροφορίες διαθέσιμες, και μάλιστα με εύκολο και άμεσο τρόπο, μπορεί να 
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αποφασίσει εμπεριστατωμένα και βασισμένη σε στοιχεία, για την τάξη μεγέθους της 

επένδυσης σε θέματα μάρκετινγκ μια δεδομένη χρονική στιγμή. Έχοντας γνώση, από 

την επεξεργασία των δεδομένων που έχει πάρει για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

πελατών της, μπορεί να στοχεύσει μεθοδικότερα και με πιο εντατικό τρόπο σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα πελατών ή δυνητικών πελατών της. Γνωρίζοντας ότι μια ομάδα 

ανθρώπων, σύμφωνα με τα δημογραφικά, αγοραστικά και ψυχογραφικά 

χαρακτηριστικά τους είναι πιο πιθανό να αγοράσουν το προϊόν που θέλει να 

διαφημίσει, σίγουρα μια εταιρία θα στοχεύσει πιο έντονα σε αυτή την ομάδα στόχο 

(target group) απ’ ότι στο σύνολο των πιθανών πελατών της. Επιπρόσθετα οι ομάδες 

αυτές, σε περίπτωση που ανταποκριθούν με τον αναμενόμενο τρόπο στην 

διαφημιστική καμπάνια της εταιρίας, θα αποτελούν μια ζωντανή απόδειξη της 

επιτυχίας του συγκεκριμένου module και θα αποτελούν πρότυπες ομάδες στόχο για 

μελλοντικά προϊόντα. Πρότυπη θα θεωρείται και η ίδια η διαφημιστική καμπάνια, 

που θα αποτελεί και αυτή τη βάση πάνω στην οποία θα σχεδιαστούν μελλοντικές 

διαφημιστικές προσπάθειες. 

Το Sales Module που αναφέρεται στο πεδίο των πωλήσεων, μέσω του 

μάρκετινγκ ευκαιριών (opportunity marketing) διευκολύνει τη μετατροπή μιας 

δυνητικής επαφής σε ευκαιρία για την εταιρία. Όταν συμβεί αυτό η εταιρία έχει 

αποκτήσει ένα νέο πελάτη και έχοντας κάνει το πρώτο επιτυχημένο βήμα, προσπαθεί 

και με τη βοήθεια του CRM να τον διατηρήσει και στη συνέχεια να διευρύνει όσο 

μπορεί το κέρδος της από αυτόν. Ο τελευταίος στόχος είναι μάλλον και ο απώτερος 

στόχος της εταιρίας για κάθε πελάτης της, είτε είναι υπάρχων, είτε δυνητικός. Επίσης 

το συγκεκριμένο module, διαχειρίζεται διαδικασίες που σχετίζονται με τις προ της 

πώλησης λειτουργίες, με την παραγγελία, το σχεδιασμό για την αποστολή, την 

τιμολόγηση και την αποστολή της παραγγελίας.  

Τέλος το service module που αναφέρεται στον τομέα της εξυπηρέτησης, δίνει 

μια πιο σφαιρική άποψη για τον κάθε πελάτη, καθώς ταξινομεί όλες τις πληροφορίες 

που προέρχονται από την καθημερινή επικοινωνία με τον πελάτη στο φάκελό του. 

Επίσης, αποτελεί τον κόμβο που διαχειρίζεται τις παρακλήσεις και τις απορίες των 

πελατών και τους προωθεί στο αρμόδιο, κάθε φορά, τμήμα της επιχείρησης. Για την 

εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και τυποποιημένων αποριών μπορεί να δημιουργήσει 

τυποποιημένες απαντήσεις, μέσω ενός αυτόματου-τυποποιημένου email για 

παράδειγμα, γλιτώνοντας χρόνο και κόπο στους υπαλλήλους της εταιρίας. Με αυτό 

τον τρόπο, ουσιαστικά οργανώνεται καλύτερα και το τμήμα εξυπηρέτησης, 
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δημιουργώντας υπεραξία για την εταιρία αφού οι πελάτες εξυπηρετούνται άμεσα και 

αποτελεσματικά.      
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2.5 Τύποι των CRM στη σύγχρονη εποχή 

 

Αφού περιγράψαμε τους 3 κύριους τομείς της εταιρίας, με τους οποίους 

διαπραγματεύεται συνήθως ένα CRM, κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε και τα είδη 

των CRM που υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα. 

Σύμφωνα και με τη σύγχρονη βιβλιογραφία και τους Chaudhury and Kuiboer 

(2002) και  Sap.com (2003), τα είδη του CRM διακρίνονται στα παρακάτω τέσσερα : 

i. Λειτουργικό CRM (Operational CRM) 

ii. Αναλυτικό CRM (Analytical CRM) 

iii. Συνεργατικό CRM  (Collaborative CRM) 

iv. Ηλεκτρονικό CRM (e-CRM) 

 

Στο λειτουργικό CRM, η εταιρία συγκεντρώνει και αποθηκεύει πληροφορίες 

για τους πελάτες της από πολλές πηγές, όπως το φαξ, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, το 

κέντρο επαφών που συνήθως εξυπηρετεί τους πελάτες, τα στελέχη διοίκησης και το 

τμήμα πωλήσεων της εταιρίας που έρχεται σε άμεση επαφή και εξυπηρετεί τους 

πελάτες κλπ. Όλες αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και 

οργανώνονται σε μία πελατοκεντρική βάση δεδομένων, στην  οποία έχουν πρόσβαση 

όλα τα άτομα τις εταιρίας που είναι πιθανό να επικοινωνήσουν με ένα πελάτη.  Έτσι 

μέσω του λειτουργικού CRM, κάθε υπάλληλος της εταιρίας μπορεί να έχει ανά πάσα 

στιγμή μια εμπεριστατωμένη, σε μεγάλο εύρος και συνεχώς ανανεώσιμη γνώση για 

τον πελάτη που πρόκειται να έρθει σε επαφή. Σύμφωνα με τον Kotorov (2002), η 

στρατηγική αυτή εστιάζει 100% στις ανάγκες του πελάτη. Το όφελος που προκύπτει 

είναι η προσωποποίηση της σχέσης με τον κάθε πελάτη, με όλα τα θετικά 

επακόλουθα που συνεπάγεται μια τέτοια κατάσταση για την εταιρία. 

Στο αναλυτικό CRM, η εταιρία αναλύει τα δεδομένα που έχει για τον κάθε 

πελάτη στην κεντρική της βάση χρησιμοποιώντας μια σειρά από εργαλεία και 

τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία προσπαθεί να 

δημιουργήσει το προφίλ του κάθε πελάτη της, να κατανοήσει την αγοραστική του 

συμπεριφορά, να καθορίσει το μέγεθος της ικανοποίησης που αυτός αποκομίζει από 

την αγορά ενός προϊόντος της και τελικά να τον κατατάξει σε κατηγορίες με βάση τα 

προηγούμενα χαρακτηριστικά του. Για τις παραπάνω αναλύσεις  χρησιμοποιούνται 

ξεχωριστές βάσεις, αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων, πέρα της κεντρικής,  

προβλεπτικά μοντέλα, τεχνικές ανάλυσης δεδομένων όπως το data-mining, τεχνικές 

κατάταξης και συσχετισμού αντικειμένων όπως το clustering και τεχνικές 
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αξιολόγησης της αξίας του πελάτη. Έχοντας όλες αυτές τις πληροφορίες και τελικά 

τη γνώση μέσα από ένα αναλυτικό CRM, η εταιρία μπορεί να αναπτύξει 

αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ και να προωθήσει τα προϊόντα της στην 

κατάλληλη ομάδα στόχο κάθε φορά. Σύμφωνα με τον Kotorov (2002), το CRM αυτού 

του τύπου αποτελεί μια 360 μοιρών θεώρηση του πελάτη. 

Στο Συνεργατικό CRM, υπάρχει μια πιο αλληλοδιαδραστική σχέση μεταξύ 

εταιρίας και πελάτη. Το συνεργατικό CRM ολοκληρώνεται με τα άλλα συστήματα 

της εταιρίας σε τέτοιο βαθμό που να επιτρέπει ταχύτερη και μεγαλύτερη ανταπόκριση 

στον πελάτη μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα και με τους Kracklauer και  

Mills (2004). Εκτείνεται έξω από την εταιρία και περιλαμβάνει τους στρατηγικούς ή 

μη συνεργάτες και τους προμηθευτές της. Έχει ενσωματωμένες διαδικασίες που 

στοχεύουν στο μετασχηματισμού της σχέσης πελάτη – επιχείρησης από μια απλή 

σχέση σε μακροπρόθεσμη συνεργασία, που θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση και 

στην εκατέρωθεν επικοινωνία. 

Τέλος στο ηλεκτρονικό CRM, οι πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη είναι 

άμεσα διαθέσιμες για τους υπαλλήλους της εταιρίας ή για τους εξωτερικούς της 

συνεργάτες, μέσω του διαδικτύου ή κάποιου εσωτερικού δικτύου (intranet). Σύμφωνα 

με μια έρευνα του Forrester (2002), το e-CRM μπορεί να ορισθεί ως μια ηλεκτρονικο-

κεντρική προσέγγιση της εταιρίας, στην προσπάθεια της να συγχρονίσει τις σχέσεις της 

με τους πελάτες, μέσω ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας και επιχειρηματικών 

λειτουργιών. Το ηλεκτρονικό CRM δίνει τη δυνατότητα για παραγγελίες μέσω του 

δικτύου, αυτόματη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ηλεκτρονικές απαντήσεις μέσω email 

και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.  

 Αυτοί λοιπόν είναι οι 4 τύποι των σύγχρονων CRM. Ένα πολύ ενδιαφέρον 

στοιχείο θα ήταν να εξετάσουμε με ποια συχνότητα προσφέρεται καθένας από τους 

παραπάνω τύπους από τις κατασκευάστριες εταιρίες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε 

πως η χρησιμοποίηση κάποιου από τους 3 τύπους δεν απαγορεύει τη χρησιμοποίηση 

των υπολοίπων, καθώς τα πακέτα που προσφέρουν οι εταιρίες που πωλούν τα 

συγκεκριμένα συστήματα μπορεί να περιλαμβάνουν από 1 έως και 4 τύπους. Για να 

λύσουμε λοιπόν τη συγκεκριμένη απορία ανατρέξαμε στην εργασία των Xu και 

Walton (2005), οι οποίοι εξέτασαν ένα δείγμα 20 εταιριών που κατασκευάζουν και 

πωλούν τα CRM σε όλο τον κόσμο. Το δείγμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό, καθώς περιλαμβάνει μερικές από τις πιο σημαντικές εταιρίες στον 

παγκόσμιο χώρο του CRM όπως η Siebel, η Oracle, η SAP, η  Microsoft, η Intershop 

και άλλες.  



Όπως φαίνεται και από το γράφημα που ακολουθεί (σχήμα 6), οι εταιρίες που 

κατασκευάζουν και πωλούν τα CRM, προσφέρουν όλες, μηδέ μίας εξαιρουμένης, τον 

τύπο του λειτουργικού CRM. Αυτό είναι απόλυτο φυσιολογικό αν αναλογιστεί κανείς 

πως τα κομμάτια που απαρτίζουν ένα λειτουργικό CRM είναι το μάρκετινγκ, οι 

πωλήσεις και η εξυπηρέτηση, που όπως έχουμε πει είναι οι τρεις βασικοί τομείς της 

εταιρίας με τους οποίους το CRM είναι αλληλένδετο. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΝ CRM
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Σχήμα 6. Προσφερόμενοι τύποι CRM 
Πηγή : Xu Μ. and Walton J. (2005) 

  

Ο δεύτερος πιο δημοφιλής τύπος του CRM, που προσφέρεται από τις 

κατασκευάστριες εταιρίες, είναι ο ηλεκτρονικός σε ποσοστό 9 στις 20 εταιρίες, 

δηλαδή περίπου 50%. Βλέπουμε δηλαδή, πως οι εταιρίες θεωρούν σημαντικό το 

γεγονός, τα αρχεία του CRM να μπορούν να είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα από τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους. Έτσι οι υπάλληλοι της εταιρίας που διαθέτει τον 

ηλεκτρονικό τύπο του CRM, έχουν μια μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την 

προσβασιμότητα και τη διαχείριση των πληροφοριών του συστήματος. 

Σε πιο μικρό ποσοστό, και πιο συγκεκριμένα 40% (8 στις 20 εταιρίες), 

προσφέρουν τον τύπο του αναλυτικού CRM. Το αναλυτικό CRM, όπως είπαμε, 

προχωρά σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση του κάθε πελάτη και τελικά τον κατατάσσει 

σε κάποια κατηγορία σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Με την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και των διαφόρων τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης που 

αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου, ο τύπος αυτός θα γίνεται ολοένα και πιο 

δημοφιλής, αφού τα αποτελέσματα και η γνώση που μπορεί να αποκομιστεί για τον 

πελάτη θεωρείται ήσσονος σημασίας και αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την εταιρία. 

 24



 25

Ο λιγότερο δημοφιλής τύπος από τους τέσσερις είναι ο συνεργατικός, ο 

οποίος παραπέμπει σε στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ εταιριών. Ο τύπος αυτός 

προσφέρεται σε ποσοστό 20% (4 στις 20 εταιρίες), αφού οι εταιρίες δύσκολα 

αποφασίζουν να εκθέσουν τις πληροφορίες που διαθέτουν για τους πελάτες τους σε 

άτομα που δε βρίσκονται εντός των τειχών τους. Έτσι ο συνεργατικός τύπος CRM, 

που ουσιαστικά σημαίνει διάχυση των γνώσεων της εταιρίας σε άτομα και 

οργανισμούς (π.χ. προμηθευτές) εκτός της εταιρίας, υιοθετείται πιο δύσκολα από τους 

υπόλοιπους τρεις, καθώς προϋποθέτει μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών και μακροχρόνιες, στρατηγικές συνεργασίες.  

Μια άλλη ταξινόμηση/διάκριση που μπορεί να γίνει για τα πληροφοριακά 

συστήματα, είναι μεταξύ αυτών που κατασκευάζονται από εταιρίες και πωλούνται ως 

τελικό προϊόν και αυτών που υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, απ’ όπου μπορεί ο 

καθένας να τα προμηθευτεί χωρίς κάποιο κόστος και να τα ενσωματώσει στην 

επιχείρησή του. 

Τα πρώτα είναι προτυποποιημένα, σύμφωνα με γενικές προδιαγραφές που 

καθορίζονται από τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά και πωλούνται από τις 

εταιρίες πληροφορικής. Μεγάλο ποσοστό από αυτά τα συστήματα εξετάστηκαν στην 

έρευνα των Xu και Walton (2005). Οι εταιρίες αυτές συνήθως υλοποιούν και τη 

διαδικασία εισαγωγής των πληροφοριακών συστημάτων και στη συνέχεια 

υποστηρίζουν τεχνολογικά τις εταιρίες που υιοθετούν τα συστήματα τους.  

Τα ανοιχτού κώδικα ή open source συστήματα, όπως αλλιώς ονομάζονται στη 

γλώσσα του διαδικτύου, είναι προγράμματα που οι κατασκευάστριες εταιρίες τα 

διαθέτουν ελεύθερα στο διαδίκτυο σε μια περιορισμένη έκδοση. Κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει δωρεάν την περιορισμένη έκδοση και στο 90% 

των περιπτώσεων και τον κώδικα του προγράμματος, τον οποίο μπορεί να 

μορφοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του, αφού είναι πιο εύπλαστος και πιο 

παραμετροποιήσιμος σε σχέση με τα προτυποποιημένα συστήματα που πωλούν οι 

εταιρίες. 

Γι’ αυτή την περιορισμένη έκδοση, που μπορεί ο καθένας να την κατεβάσει 

δωρεάν, η εταιρία που την κατασκεύασε έχει τη δυνατότητα να την πουλά ως μέρος 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πελατών. Στις περιπτώσεις που η 

εταιρία δε δίνει ενσωματωμένο, με τη δωρεάν έκδοση τον κώδικα του συστήματος, ο 

κώδικας αυτός θα πρέπει να είναι υπάρχει ελεύθερος στο internet απ’ όπου και θα 

μπορεί να τον κατεβάσει ο ενδιαφερόμενος. Όπως είπαμε και πιο πριν μπορούν να 

γίνουν αναπροσαρμογές και αλλαγές στον κώδικα με γνώμονα τη βελτίωση και την 
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καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες της 

εταιρίας. Αυτό, όμως, που απαγορεύεται είναι η καταπάτηση των δικαιωμάτων του 

πρώτου συγγραφέα του κώδικα. Με πιο απλά λόγια μπορεί κάποιος να βελτιώσει ένα 

πρόγραμμα σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το 

νέο βελτιωμένο σύστημα είναι εξ’ ολοκλήρου δικό του δημιούργημα αγνοώντας τον 

πρώτο δημιουργό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACTA – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

3.1 Κριτήρια επιλογής του πληροφοριακού συστήματος από την ACTA 

 

 Με την έναρξη λειτουργίας του τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ή Aristotle Certification Training & Assessment 

(ACTA), αποφασίστηκε από τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρίας η υιοθέτησης ενός 

πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης πελατών, που θα την βοηθούσε να 

διαχειριστεί με επιστημονικό και οργανωμένο τρόπο τις πληροφορίες που θα 

αποκτούσε από τις επαφές της με τους δυνητικούς πελάτες. Η ACTA είναι ένας από 

τους 7 φορείς πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής στην Ελλάδα σήμερα. Είναι μια 

εταιρία που μέσω των ιδιωτικών φροντιστηρίων πληροφορικής ανά την Ελλάδα, με 

τα οποία συνεργάζεται, διεξάγει εξετάσεις πληροφορικής τα αποτελέσματα των 

οποίων αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος. Τα πτυχία πληροφορικής, που 

παρέχονται κατά κύριο λόγο στους Έλληνες πολίτες, όταν συμμετέχουν επιτυχώς 

στην προαναφερθείσα εξεταστική διαδικασία, αποτελούν ένα σημαντικό εφόδιο στην 

προσπάθεια τους να βρουν εργασία κυρίως στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό 

τομέα.         

 Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν, στα πρώτα βήματα λειτουργίας της, η ACTA 

να μπορέσει να δημιουργήσει ένα δίκτυο φροντιστηρίων ανά την Ελλάδα 

καλύπτοντας κάθε περιοχή. Έτσι μια από τις πρώτες της ανάγκες, και ίσως η πιο 

σημαντική, ήταν να βρει έναν τρόπο ώστε να έχει διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή όλες 

τις πληροφορίες για τους δυνητικούς της πελάτες που θα αποκόμιζε από τις επαφές 

των πωλητών της. Το πόσο χρήσιμο και ωφέλιμο για κάθε εταιρία είναι να γνωρίζει 

και να μπορεί να ανακαλεί με εύκολο και άμεσο τρόπο τη γνώση που έχει για κάθε 

επίδοξο πελάτη της είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό, καθώς αν κάθε υπάλληλος μέσα 

στην εταιρία μπορεί να γνωρίζει τι λέχθηκε στις επαφές των πωλητών με τους 

πελάτες, είναι πολύ εύκολο να εξυπηρετήσει άμεσα κάθε πελάτη, επίδοξο και 

υπάρχων, αφού θα γνωρίζει και τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

πελάτη. Το πιο σημαντικό απ’ όλα όμως, είναι οι γνώσεις αυτές να μην είναι κτήμα 

μόνο του ανθρώπου που πραγματοποιεί την επαφή με τους πελάτες, αλλά μέσω ενός 
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κεντρικού συστήματος, κάθε υπάλληλος της εταιρίας να μπορεί να ανατρέξει στην 

καρτέλα του κάθε πελάτη και να έχει πρόσβαση στα στοιχεία που προκύπτουν από 

προγενέστερες επαφές μαζί του, ώστε να μπορεί να τον εξυπηρετήσει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο έχοντας σύμμαχο αυτή ακριβώς τη γνώση. Αξίζει να 

σημειωθεί εδώ, πως το σωστό πληροφοριακό σύστημα μπορεί να διαχειριστεί με την 

ίδια ευκολία είτε έναν πελάτη είτε ένα εκατομμύριο πελάτες.      

  Προσπαθώντας λοιπόν η ACTA, να ικανοποιήσει την παραπάνω ανάγκη 

αναζήτησε ένα πληροφοριακό σύστημα-σύμμαχο στην προσπάθεια της να 

δημιουργήσει ένα δίκτυο από πελάτες-συνεργάτες που θα είναι οι μεσάζοντες, οι 

οποίοι θα προσεγγίσουν τον τελικό καταναλωτή για λογαριασμό της. Όσον αφορά 

στην επιλογή του συστήματος υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί και κάποιες 

προδιαγραφές που έπρεπε να πληρούνται, ώστε το σύστημα να είναι λειτουργικό και 

αποδοτικό προς την εταιρία.  

Λόγω του τομέα της πληροφορικής, στον οποίο και δραστηριοποιείται η 

εταιρία, αναζητήθηκε ένα σύστημα open source (τύπος ανοιχτού λογισμικού όπως 

προαναφέραμε) που προωθείται και από την ευρωπαϊκή κοινότητα της 

πληροφορικής. Συνάμα, λόγω του μεγέθους και των μεγαλόπνοων σχεδίων της 

εταιρίας για πανελλήνια δραστηριοποίηση στο χώρο των πιστοποιήσεων της 

πληροφορικής, η εταιρία αναζητούσε ένα σύστημα που θα μπορεί να υποστηρίξει την 

προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, αναζητούσε ένα σύστημα δοκιμασμένο και έτοιμο προς 

λειτουργία, η χρήση του οποίου θα εγγυόταν την άριστη παρακολούθηση των 

πελατών της. Η πανελλήνια δραστηριοποίηση, το μέγεθος του φορέα και το όνομα 

του Αριστοτελείου, το πανεπιστήμιο που υποστηρίζει το φορέα σε θέματα 

τεχνογνωσίας και κύρους, δεν άφηναν κανένα περιθώριο για εύκολες λύσεις ή 

πειραματισμούς.  

Αυτή η πανελλήνια δραστηριοποίηση της εταιρίας, είναι και η κύρια αιτία της 

πρόσβασης στο σύστημα μέσω του διαδικτύου. Είναι αυτονόητο πως οι πωλητές της 

εταιρίας θα πρέπει να έχουν άμεση και καθημερινή πρόσβαση στο CRM, από 

οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, είτε μιλάμε για τον Έβρο ή για κάποια περιοχή της 

Πελοποννήσου ή για κάποιο νησί. Η άμεση πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος της 

Ελλάδας στο CRM αποτελεί πρωταρχική ανάγκη της εταιρίας, καθώς η καθημερινή 

και έγκαιρη ενημέρωση του συστήματος απ’ όλους όσους το χρησιμοποιούν κρίνεται 

τουλάχιστον απαραίτητη. Όπως είπαμε και πιο πριν, η γνώση που προκύπτει μέσα 

από το σύστημα, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο όπλο της εταιρίας στην προσπάθεια 
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της να αναπτυχθεί. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν αναζητήθηκε ένα CRM, που να πληρεί 

την προδιαγραφή του ηλεκτρονικού τύπου (e-CRM). 

Το σύστημα που θα υιοθετούνταν, θα πρέπει να διέθετε τα χαρακτηριστικά 

της εύκολης διαχείρισης από τον administrator και να μπορεί να είναι λειτουργικό και 

εύχρηστο σε διαδικασίες συντήρησης και αναβάθμισης του. Επίσης λόγω του 

διευρυμένου κύκλου των ατόμων που θα το χρησιμοποιούσαν, πολλοί από τους 

οποίους δε θα διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, το σύστημα θα πρέπει 

να ήταν φιλικό προς το χρήστη. 

 Επιπλέον η εταιρία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), 

βάσει της οποίας εγκρίνεται η όχι η λειτουργία όλων των φορέων στο χώρο των 

πιστοποιήσεων της πληροφορικής, θα πρέπει να έχει τους servers της (τους 

μισθωμένους εξυπηρετητές της) σε ένα Data Center, χώρος που φιλοξενεί συστήματα 

ή εφαρμογές άλλων εταιριών, κάποιου μεγάλου παρόχου. Ο περιορισμός αυτός 

τίθεται από την πλευρά του Ελληνικού κράτους για την εύρυθμη λειτουργία και τη 

μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας όλων των φορέων. Το data center του παρόχου της 

ACTA, προσφέρει εγγυημένες υπηρεσίες στους τομείς της φιλοξενίας, εξοπλισμού 

και της ανάκτησης του συστήματος από καταστροφές. Τα χαρακτηριστικά του data 

center του παρόχου αναλύονται παρακάτω: 

• Ηλεκτρολογική υποδομή 

Για την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος χρησιμοποιείται συστοιχία UPS (σε 

παράλληλη διάταξη - parallel redundant) στερεάς δομής. Η κάθε μονάδα 

UPS είναι εφοδιασμένη με σύστημα μηχανικού αερισμού για την 

καλύτερη απαγωγή της εκλυόμενης θερμότητας. Η αδιάλειπτη παροχή 

ρεύματος εξασφαλίζεται από την ύπαρξη γεννήτριας πετρελαίου μεγέθους 

650 KVA καθώς και από υποσταθμό της ΔΕΗ. Ο πλήρως ελεγχόμενος για 

στατικό ηλεκτρισμό χώρος, κλιματίζεται με μονάδες απολύτου ρύθμισης 

θερμοκρασίας και υγρασίας (close control units). Επιπλέον, οι μονάδες 

περιέχουν ενσωματωμένα φίλτρα σκόνης και ο παραγόμενος αέρας 

διοχετεύεται μέσω του ψευδοπατώματος. 

• Τηλεπικοινωνιακή & δικτυακή υποδομή 

Το Data Center συνδέεται με τον κεντρικό κόμβο του παρόχου μέσω 2 

κυκλωμάτων STM1, των 155 Mbits, που είναι σε δακτύλιο SDH 

(synchronous data hierarchy), εξασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την 

διαθεσιμότητα της σύνδεσης και παρέχοντας επιπλέον υψηλό ρυθμό 

μετάδοσης δεδομένων. Ο πάροχος κατέχει σήμερα την μεγαλύτερη 
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δικτυακή υποδομή τεχνολογίας IP στην ελληνική επικράτεια με συνδέσεις 

1244Μbit με Εξωτερικό. Το Δίκτυο του συνδέεται επίσης στο Εθνικό 

Κέντρο Διασύνδεσης Δικτύων Internet (AIX - Athens Internet eXchange) 

με κύκλωμα 1 Gbps. Η δικτυακή υποδομή του Data Center στηρίζεται σε 

εξοπλισμό CISCO και περιλαμβάνει GigaBit routers CISCO GSR 12012, 

CISCO 72xx, 36xx, Firewall PIX καθώς και CISCO switches. 

• Ασφάλεια 

Σε όλους τους χώρους του Data Center υπάρχει σύστημα πυροπροστασίας 

υψηλών προδιαγραφών για πυρανίχνευση και πυρόσβεση που 

παρακολουθούνται σε 24ωρη βάση. Τα συστήματα ασφαλείας 

περιλαμβάνουν:  

 συστήματα κλοπής και μαγνητικές επαφές σε κάθε πόρτα και 

παράθυρο. 

 κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για την επιτήρηση των 

εγκαταστάσεων. 

 δυνατότητα ασφάλισης των μηχανημάτων (locked racks). 

Το σύστημα αυτό αποτελείται από δίκτυα ανιχνευτών πυρκαγιάς και 

καπνού που είναι εγκατεστημένα στην ψευδοροφή, στον κύριο χώρο, και 

στο ψευδοπάτωμα. Σε περίπτωση κινδύνου, γίνεται διασταύρωση 

πληροφοριών από τους πολλαπλούς ανιχνευτές και το αέριο FM200 

αναλαμβάνει την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

Επιπρόσθετα, για υψηλή προστασία, λειτουργεί σύστημα ελέγχου φυσικής 

πρόσβασης (Access Control), έτσι δεν δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης 

στους χώρους του DATA CENTER σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

Επίσης, υπάρχει κύκλωμα κλειστής τηλεόρασης για την επιτήρηση των 

εγκαταστάσεων, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι κλοπής που 

συνδυάζει μαγνητικές επαφές και ανιχνευτές παθητικών υπερύθρων. 

Ειδικότερα, για ορισμένους χώρους επιπρόσθετης ασφαλείας απαιτείται η 

πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης.  

Τα συστήματα αυτά παρακολουθούνται επί 24ώρου βάσεως από τους 

έμπειρους μηχανικούς της OTENET, μέσα από έναν κεντρικό χώρο 

έλεγχου ειδικά εξοπλισμένο για την βέλτιστη παρακολούθηση και 

διαχείριση των συστημάτων. 
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• 24x7 υπηρεσίες υποστήριξης στο Data Center 

Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό του παρόχου παρακολουθεί τη συνολική 

υποδομή. Ο πελάτης εξυπηρετείται από την υπηρεσία τεχνικής 

υποστήριξης μεγάλων πελατών, η οποία παρέχει υπηρεσίες άμεσης 

επικοινωνίας, αντιμετώπισής προβλημάτων εντός συγκεκριμένου και 

σύντομου διαστήματος, καθώς και ειδικό χώρο εργασίας για όσους 

πελάτες επιθυμούν να είναι παρόντες στον χώρο των συστημάτων τους. 

Τα οφέλη που προκύπτουν για την ACTA από τις  παρεχόμενες υπηρεσίες του 

παρόχου της, είναι η απόλυτη ασφάλεια των servers, δεδομένου ότι όλος ο 

εξοπλισμός της φιλοξενείται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας. Επιπρόσθετα 

επιτυγχάνεται  μεγάλη οικονομία, καθώς η χρήση των υπηρεσιών του Data Center 

μειώνει τα λειτουργικά κόστη και δίνει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των 

δυνατοτήτων των συστημάτων. Η οικονομία επιτυγχάνεται από : 

 Τη μείωση του κόστους που απαιτείται για την ανάπτυξη  

ιδιόκτητων υποδομών.  

 Τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών για τη συντήρηση του 

χώρου και τη συνεχή παρακολούθηση του εξοπλισμού και των 

υπολογιστικών συστημάτων.  

 Τη μεγάλη ευελιξία που εγγυάται την ικανοποίηση των 

μελλοντικών αναγκών της επιχείρησής. 

Τέλος, σύμφωνα με το αρχικό επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας, η ΑCTA 

αναζητούσε ένα πληροφοριακό σύστημα για την αγορά του οποίου δε θα διέθετε 

πολλά χρήματα. Αντίθετα προτίμησε να διαθέσει τα χρηματικά κεφάλαια που θα 

σπαταλούσε για την αγορά ενός ακριβούς συστήματος, στην εκπαίδευση των 

υπαλλήλων που θα διαχειριζόταν το σύστημα και έτσι αναζητούσε ένα εύχρηστο και 

λειτουργικό σύστημα, η απόκτηση του οποίου δε θα αποτελούσε μεγάλο έξοδο για 

την εταιρία.  

 Έτσι το σύστημα, το οποίο, κρίθηκε πως είναι ικανό για να ικανοποιήσει τους 

παραπάνω περιορισμούς και προϋποθέσεις ήταν το OPEN SOURCE SUGAR CRM. 

Το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατών υιοθετήθηκε από την 

ACTA από την αρχή της λειτουργίας της, αφού πληρούσε και με το παραπάνω όλους 

τους προαναφερθέντες περιορισμούς. 
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3.2 Περιγραφή του πληροφοριακού συστήματος 

 

Καταρχήν το OPEN SOURCE SUGAR CRM είναι ένα λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα όπως φαίνεται και από το όνομα του. Η έκδοση του OPEN SOURCE 

αποτελεί τα θεμέλια πάνω στα οποία δημιουργήθηκε το SUGAR CRM 

COMMERCIAL που είναι η εμπορική έκδοση της εταιρίας. Όπως αναφέρεται και 

στο επίσημο site της SUGAR CRM, σχεδόν 2500 εταιρίες ανά τον κόσμο 

εμπιστεύτηκαν τη συγκεκριμένη εταιρία για να οργανώσουν τη διαχείριση των 

πελατειακών τους σχέσεων. Εταιρίες όπως η BDO και η AXΑ, καθώς και πολλές 

εταιρίες στον τομέα της τεχνολογίας υιοθέτησαν το SUGAR CRM. Η εμπορική 

έκδοση της εταιρίας διαθέτει κάποια επιπρόσθετα modules και κάποιες επιπλέον 

ιδιότητες και λειτουργίες οι οποίες δεν κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν στην πρώτη 

φάση ανάπτυξης της εταιρίας. Βέβαια όταν η εταιρία ξεπεράσει τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης και θα χρειάζεται αναλύσεις μεγαλύτερης λεπτομέρειας και ακρίβειας, η 

μετάβαση από την περιορισμένη στην  εμπορική και πολυσύνθετη έκδοση, μπορεί να 

γίνει πολύ εύκολα με την αγορά του εμπορικού πακέτου που η εταιρία SUGAR 

διαθέτει προς πώληση. Η ενσωμάτωση του επιπρόσθετου λογισμικού από την 

εταιρία, δεν πρόκειται να επιφέρει μεγάλες αλλαγές και αναστάτωση στον τρόπο με 

τον οποίο λειτουργεί η εταιρία. Κι αυτό γιατί, τα επιπρόσθετα modules έχουν τον ίδιο 

τρόπο σκέψης και λειτουργίας, με αυτά που ήδη διαθέτει η εταιρία μέσω της 

περιορισμένης έκδοσης, με τη μόνη διαφορά ότι προχωρούν σε πιο λεπτομερείς και 

μεγαλύτερου βάθους αναλύσεις.  

Η ελεύθερη έκδοση του CRM που υιοθετήθηκε ήταν η 4.5.2. Βλέπουμε, 

λοιπόν, πως η εταιρία SUGAR, έχει κατασκευάσει στο παρελθόν αρκετές εκδόσεις 

του συγκεκριμένου συστήματος, γεγονός που υποδηλώνει πως το σύστημα έχει 

δοκιμαστεί και έχει υποστεί βελτιώσεις παραπάνω από μία φορές στο παρελθόν. Έτσι 

καλύπτεται και ο περιορισμός του δοκιμασμένου και αξιόπιστου λογισμικού που θα 

υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εταιρία, χωρίς απροσδόκητα 

προβλήματα και δυσάρεστες εκπλήξεις δυσλειτουργίας, εκπλήξεις που ένα νέο 

λογισμικό δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% πως θα αποκλείσει. 

Επιπλέον η διαχείριση του συστήματος από όλους τους χρήστες του SUGAR 

CRM, συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστή, είναι εύκολη. Το CRM είναι σε 

μεγάλο βαθμό φιλικό προς το χρήστη και οι διαδικασίες συντήρησης και 

αναβάθμισης του συστήματος δε δυσκολεύουν καθόλου τον διαχειριστή. Πιο 

συγκεκριμένα προς το τέλος του 2007 πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση του 
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συστήματος. Η μετάβαση από την αρχική έκδοση 4.5.2. στην 5.0.0.Α 

πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς να προκύψει απολύτως κανένα 

πρόβλημα ασυμβατότητας μεταξύ παλιάς και νέας έκδοσης. Η προσβασιμότητα στο 

σύστημα είναι εφικτή και μέσω του παγκόσμιου ιστού (internet), γεγονός που 

αποτελούσε μια βασική παράμετρο στην επιλογή του, λόγω της μεγάλης ανάγκης για 

συνεχή και καθημερινή ανανέωση του. 

Επιπρόσθετα το σύστημα είναι συμβατό και με το λειτουργικό σύστημα των 

servers (που όπως είπαμε φυλάσσονται στο data center του παρόχου) και με το 

σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων και με τον κώδικα της γλώσσας 

προγραμματισμού στο διαδίκτυο (php), γεγονός που ξεπερνά και το σκόπελο της 

εναρμόνισης του συστήματος με τους τεχνολογικούς πόρους της εταιρίας.  

Επίσης, σύμφωνα και με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας, το OPEN 

SOURCE SUGAR CRM, αποκτήθηκε δωρεάν μέσω της περιορισμένης έκδοσης που 

υπήρχε στο διαδίκτυο ελεύθερη για downloading. Παράλληλα οι οικονομικοί πόροι, 

που θα χρησιμοποιούνταν για την αγορά του συστήματος, χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκπαίδευση του προσωπικού. Ένας από τους λόγους που αποκτήθηκε τελικά το 

συγκεκριμένο σύστημα, είναι και η πολύ καλή υποστήριξη που διαθέτει η εταιρία που 

το παρέχει. Μέσω ηλεκτρονικών σεμιναρίων που ονομάζονται webminars και 

πραγματοποιούνται με on-line εφαρμογές μέσω του διαδικτύου, διενεργήθηκε 

εκπαίδευση στους επικεφαλείς του τμήματος ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων 

για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειρίζονται το SUGAR CRM. Αυτοί με τη 

σειρά τους εκπαίδευσαν και το προσωπικό της ACTA για τον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να χρησιμοποιούν το CRM, ώστε να αποδώσει τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα για την εταιρία. 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε πως το πληροφοριακό σύστημα που 

υιοθέτησε η ACTA στα πρώτα της βήματα είναι φιλικό ακόμα και στον απλό χρήστη, 

είναι εύκολο στη διαχείριση του και είναι μια δοκιμασμένη και σίγουρη λύση από 

πολλές μεγάλες και καταξιωμένες εταιρίες ανά τον κόσμο. Είναι προσβάσιμο ανά 

πάσα στιγμή μέσω του διαδικτύου, ενώ αν χρειαστούν μεγαλύτερης ακρίβειας 

αναλύσεις, η ενσωμάτωση των λειτουργιών που απαιτούνται γι’ αυτό το σκοπό θα 

γίνει με αναίμακτο τρόπο για τη λειτουργία της εταιρίας.. Τέλος, η τεχνική 

υποστήριξη που παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρία είναι υψηλού επιπέδου, 

γεγονός που βοηθά ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της εταιρίας. 

 

 



3.3 Δομή της εταιρίας  

 

Η ACTA απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα που απεικονίζονται στο 

οργανόγραμμα της εταιρίας που ακολουθεί. 

 

 
Σχήμα 8. Οργανόγραμμα 

Πηγή : https://www.acta.edu.gr/acta/org.html 
 
 Η εταιρία παρέχει σε κάθε υπάλληλο κάποιον κωδικό πρόσβασης στο 

πληροφοριακό της σύστημα. Ο βαθμός προσβασιμότητας του κάθε υπαλλήλου στα 

στοιχεία του συστήματος, μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη θέση, το τμήμα στο 

οποίο ανήκει και τη βαθμίδα του μέσα στην εταιρία. Ο βαθμός προσβασιμότητας 

καθορίζεται από τον υπεύθυνο ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, ο οποίος έχει 

και τη μεγαλύτερη πρόσβαση από όλους στα αρχεία του συστήματος. Οι αυξημένες 

αρμοδιότητες του υπευθύνου ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στα αρχεία του 

συστήματος, περιγράφονται στις αρμοδιότητες της θέσης εργασίας του (job 

description), σύμφωνα και με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000), με 

τις προδιαγραφές του οποίου λειτουργεί η εταιρία. Όπως έχει προαναφερθεί, η 

πρόσβαση στο σύστημα είναι δυνατή μέσω του διαδικτύου, γεγονός που προσδίδει 

στο  SUGAR CRM, σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία, τον χαρακτήρα του 

ηλεκτρονικού CRM (e-CRM). 
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3.4 Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα  

 

Η είσοδος, για τους υπαλλήλους της εταιρίας, στο πληροφοριακό σύστημα της 

ACTA, γίνεται από τη φόρμα που παρατίθεται στην εικόνα που ακολουθεί και 

απεικονίζει την κεντρική σελίδα του SUGAR CRM. 

 

 
Σχήμα 7. Είσοδος στο CRM 

Πηγή : https://www.acta.edu.gr/crm 

 

 Μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα καταγράφονται όλες οι επαφές με τους 

πελάτες, κυρίως τηλεφωνικές, για να μπορεί κάθε υπάλληλος της εταιρίας να έχει μια 

σφαιρική γνώση και άποψη για τις ανάγκες και την προσωπικότητα του κάθε πελάτη. 

Έτσι η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική, χωρίς 

να χρειάζεται ο πελάτης να πει το ίδιο πράγμα παραπάνω από μία φορά για κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα, σε περίπτωση που τύχει και μιλήσει με διαφορετικά άτομα της 

εταιρίας. Βλέπουμε λοιπόν πως το πληροφοριακό σύστημα της ACTA συνδέεται 

κατά κύριο λόγο με το service module, δηλαδή τον τομέα της εξυπηρέτησης ενός 

λειτουργικού CRM, το οποίο βοηθά την εταιρία στην προσπάθεια της να 

πραγματοποιήσει πωλήσεις και να αποκτήσει πελάτες.  
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3.5 Διάκριση των πελατών της ACTA 

 

Οι πελάτες (τα φροντιστήρια) με τους οποίους θα συνεργαστεί, είναι 

ουσιαστικά το διαβατήριο της ACTA, στην προσπάθεια της να προσεγγίσει τον 

τελικό καταναλωτή που θα λάβει μέρος στις εξετάσεις της. Βλέπουμε λοιπόν, πως η 

ACTA, πρέπει να στοχεύσει ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες πελατών. Η πρώτη 

κατηγορία είναι τα φροντιστήρια πληροφορικής και η δεύτερη ο τελικός 

καταναλωτής που θα λάβει μέρος στις εξετάσεις πληροφορικής. Δηλαδή, η  ACTA θα 

πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική που θα έχει διττό στόχο και θα πρέπει να αφήνει 

ικανοποιημένα και τα φροντιστήρια, που ουσιαστικά θα είναι ο μεσάζων πώλησης 

των προϊόντων της, αλλά και τον τελικό καταναλωτή που θα είναι αυτός που θα 

αποφέρει κέρδη και στην ACTA αλλά και στα φροντιστήρια. Άρα, γίνεται ακόμα πιο 

σημαντική η ανάγκη σωστής επικοινωνίας του φορέα με τους συνεργάτες του 

(πελάτες σε ένα πρώτο επίπεδο), ώστε μέσω μιας αγαστής συνεργασίας και 

στρατηγικής να προσεγγιστεί με το σωστό τρόπο ο τελικός καταναλωτής. Μέσω του 

SUGAR CRM, επιτυγχάνεται αυτή η εύρυθμη επικοινωνία με τα φροντιστήρια και 

ικανοποιείται και ο στόχος παρακολούθησης της αγοράς. Μέσα από αυτή την 

επικοινωνία με τα φροντιστήρια, η οποία καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα, 

γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή η αλλαγή της συμπεριφοράς μιας μερίδας πελατών ή 

των τάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά της πληροφορικής, γεγονός που 

δημιουργεί ευελιξία στην αντίληψη της εταιρίας σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς. 

Έτσι η εταιρία, με τις ευέλικτες δομές που διαθέτει, μπορεί να αναπροσαρμόσει τις 

στρατηγικές της, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται κάθε τόσο στην 

αγορά, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επίκαιρη αντιμετώπιση των 

γεγονότων που διαμορφώνονται κάθε τόσο. Επίσης μπορεί και προβλέπει-

αναγνωρίζει ευκαιρίες ανάπτυξης, πριν ακόμη εκδηλωθούν στην αγορά, γεγονός που 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Είπαμε και πρωτύτερα πως οι πελάτες της ACTA, μπορούν να διακριθούν 

στις παρακάτω δύο κύριες κατηγορίες : 

 Φροντιστήρια Πληροφορικής. 

 Τελικοί Υποψήφιοι που δίνουν εξετάσεις για την πιστοποίηση 

πληροφορικής. 

Καθεμιά από τις δύο παραπάνω κατηγορίες μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερες 

υποκατηγορίες. Οι υποκατηγορίες περιγράφονται στις αναλύσεις που ακολουθούν.  
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Τα φροντιστήρια πληροφορικής μπορούν να υποδιαιρεθούν στις εξής 

υποκατηγορίες: 

1. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). 

2. Ιδιωτικά φροντιστήρια. 

Σύμφωνα με τις δύο παραπάνω υποκατηγορίες διακρίνονται και οι τελικοί 

υποψήφιοι σε : 

1. Υποψηφίους που εξετάζονται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΚΕΚ). 

2. Υποψηφίους που εξετάζονται σε Ιδιωτικά φροντιστήρια. 
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3.5.1. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

 

Τα ΚΕΚ είναι αυτοτελή νομικά πρόσωπα (ΕΠΕ) με σκοπό την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε 

άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων, καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό 

δραστηριοτήτων. 

             Είναι πιστοποιημένα (από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης «ΕΚΕΠΙΣ»), 

είναι εθνικής εμβέλειας και συνήθως διαθέτουν παραρτήματα σε διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας. 

 Εκτός από τον τομέα της πληροφορικής, συνήθως δραστηριοποιούνται και σε 

άλλους τομείς όπως το περιβάλλον, η υγεία και η πρόνοια, ο αθλητισμός, η οικονομία 

και η διοίκηση, και γενικά σε όλους τους βασικούς τομείς που απασχολούν το 

κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Μία άλλη πολύ σημαντική δραστηριότητα των ΚΕΚ, είναι οι δράσεις 

κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που αναπτύσσουν. Σε συνεργασία με εξειδικευμένα 

στελέχη, παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες και αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης και κοινωνικής 

ένταξης, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή επανένταξη των ατόμων, τόσο στην αγορά 

εργασίας όσο και στη κοινωνία.  

Επιπλέον, υποστηρίζουν συμβουλευτικά την επιχειρηματική δράση των 

ατόμων, παρέχοντας εξειδικευμένη νομική και θεσμική πληροφόρηση, 

ενεργοποιώντας έτσι τα άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την 

αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων. 
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3.5.2. Ιδιωτικά Φροντιστήρια 

 

Τα ιδιωτικά φροντιστήρια διακρίνονται σε δύο επί μέρους κατηγορίες: 

• Στα ανεξάρτητα φροντιστήρια. 

• Στα φροντιστήρια που ανήκουν σε κάποια αλυσίδα πληροφορικής 

(FRANCHISE). 

 

Τα ανεξάρτητα ιδιωτικά φροντιστήρια, είναι φροντιστήρια πληροφορικής που 

ανήκουν σε ιδιώτες. Συνήθως είναι προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης 

ευθύνης (ΕΠΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής με την 

επωνυμία του ιδιοκτήτη τους, π.χ. Παπαδόπουλος ΕΠΕ. Συνήθως, είναι μικρής 

εμβέλειας φροντιστήρια, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της κατηγορίας 

δραστηριοποιείται στην επαρχία. Αυτό συμβαίνει, επειδή στις μικρότερες κοινωνίες η 

προσέγγιση του τελικού καταναλωτή βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 

προσωπική επαφή, την προσωπικότητα και τις γνωριμίες του ιδιοκτήτη του 

φροντιστηρίου και όχι τόσο πολύ στο λογότυπο ή τη φίρμα μιας γνωστής αλυσίδας 

πληροφορικής. 

Αντίθετα το φαινόμενο των ιδιωτικών φροντιστηρίων που είναι μέλη μιας 

αλυσίδας πληροφορικής (franchise),  αλυσίδα που μπορεί να ξεπερνά και τα όρια της 

Ελλάδας και να εκτείνεται σε πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται στα 

μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Στις πόλεις, όπου το στοιχείο της προσωπικής 

επαφής και των προσωπικών γνωριμιών του ιδιοκτήτη δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει 

τους εξαντλητικούς ρυθμούς με τους οποίους κινείται ο ανταγωνισμός, το λογότυπο 

μιας γνωστής αλυσίδας πληροφορικής είναι αυτό που μπορεί να εξασφαλίσει την 

οικονομική βιωσιμότητα ενός μικρομεσαίου ιδιωτικού φροντιστηρίου, με το ανάλογο 

οικονομικό αντίτιμο βέβαια.    
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3.5.3.Τελικοί Υποψήφιοι που δίνουν εξετάσεις πληροφορικής 

 

 Οι τελικοί υποψήφιοι που δίνουν εξετάσεις στα φροντιστήρια πληροφορικής 

με απώτερο στόχο την απόκτηση της πιστοποίησης, διαχωρίζονται με κριτήριο το 

μέρος στο οποίο δίνουν εξετάσεις. Έτσι έχουμε τους τελικούς υποψηφίους που δίνουν 

εξετάσεις ως ανεξάρτητες οντότητες στα ιδιωτικά φροντιστήρια (ανεξάρτητα ή μέλη 

αλυσίδας) και αυτούς που συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία του φορέα ως 

μέλη ενός τμήματος σε κάποιο από τα ΚΕΚ με τα οποία συνεργάζεται η ACTA. Για 

τις κατηγορίες των τελικών υποψηφίων κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει περαιτέρω 

ανάλυση, αφού κάτι τέτοιο ξεπερνά τα όρια της παρούσας έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Αφού αναλύσαμε τη δομή της εταιρίας, τις κατηγορίες στις οποίες 

διακρίνονται οι πελάτες της και τους λόγους για τους οποίους η ACTA κατέληξε 

στην  υιοθέτηση του SUGAR CRM, θα διεξάγουμε μια γενική επισκόπηση στα μέρη 

(modules) του συστήματος. Σημειώνεται πως για λόγους εμπιστευτικότητας, σε όλες 

τις εικόνες που θα απεικονίσουμε από το σύστημα, θα είναι καλυμμένα τα προσωπικά 

δεδομένα που κρίνεται πως δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Κεντρική Σελίδα του συστήματος 

 

 
Σχήμα 8. Κεντρική σελίδα του CRM (α)

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Στην  κεντρική σελίδα (homepage) του CRM, υπάρχουν σύνδεσμοι που 

μπορούν να οδηγήσουν σε οποιοδήποτε module του συστήματος (lead, case, account 

κτλ). Μέσω της γραμμής “Last Viewed”,που κυκλώνεται με κόκκινο χρώμα στο 

προηγούμενο σχήμα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ξέρει ποιες ήταν οι τελευταίες 

του ενέργειες και με ποια modules ασχολήθηκε την προηγούμενη φορά που 

χειριζόταν στο σύστημα. Η γραμμή αυτή, είναι μια δεύτερη γραμμή συνδέσμων, μετά 

από την βασική γραμμή που οδηγεί σε κάθε module, καθώς ο χρήστης όχι μόνο 

μπορεί να δει ποιες ήταν οι τελευταίες του ενέργειες, αλλά πατώντας σε κάποια από 

αυτές αυτόματα συνδέεται στην ενέργεια αυτή, την οποία μπορεί να 

επανεπεξεργαστεί. Η γραμμή αυτή μπορεί είτε να εξαλειφθεί, είτε να μπει με άλλη 
 42
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μορφή στην κεντρική σελίδα, για παράδειγμα στο πλάι και κατακόρυφα. Γενικά το 

σύστημα παρέχει μεγάλη ευελιξία ως προς τη διαμόρφωση του, σύμφωνα με τις 

ανάγκες, τις προτιμήσεις και το γούστο του χρήστη. 

Με κατακόρυφη μορφή, λοιπόν, κάτω από τη γραμμή “Last Viewed”, υπάρχει 

μια σειρά από συντομεύσεις (SHORTCUTS), που προσφέρουν μια εναλλακτική 

διαδρομή στο χρήστη, για την προσέγγιση των modules. Οι συντομεύσεις αυτές, όπως 

η δημιουργία λογαριασμού στο σύστημα για κάποιο δυνητικό πελάτη (Create Lead), 

η εισαγωγή στο σύστημα των στοιχείων ενός πελάτη σε μορφή επαγγελματικής 

κάρτας (Enter Business Card) ή η δημιουργία λογαριασμού στο σύστημα για κάποιον 

πελάτη (Create Account) χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από το χρήστη και 

κρίθηκε σκόπιμο από τους δημιουργούς του συστήματος να είναι άμεσα και με 

παραπάνω από έναν τρόπους προσβάσιμες.  

Κάτω από τις συντομεύσεις, υπάρχει ακόμη ένας γρήγορος σύνδεσμος (NEW 

CONTACT), που επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει γρήγορα μια νέα επαφή 

συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.  

Στο κεντρικό κομμάτι της homepage, υπάρχει ένας κουμπί (add dashlet) που 

δημιουργεί ουσιαστικά συνδέσμους που δείχνουν στο χρήστη πόσες εγγραφές 

περιέχει κάποιο module. Επιπρόσθετα, σύμφωνα και με τη γενικότερη φιλοσοφία και 

λειτουργικότητα από την οποία διέπεται το σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα 

πρόσβασης στις εγγραφές αυτές. Για παράδειγμα αν υπήρχαν στο dashlet του “MY 

CALLS” 40 τηλεφωνήματα, ο χρήστης θα μπορούσε να επεξεργαστεί αυτές τις 40 

εγγραφές και να δει τα στοιχεία οποιουδήποτε τηλεφωνήματος. Στην πάνω δεξιά 

γωνία κάθε dashlet, που κυκλώνεται στο σχήμα, υπάρχουν τρία κουμπιά. Το πρώτο 

δίνει τη δυνατότητα να μορφοποιηθεί το dashlet κατά την προτίμηση του χρήστη 

μέσα από μια σειρά επιλογών. Το δεύτερο ανανεώνει τη μορφή του dashlet μετά από 

κάποιες  αλλαγές τόσο στη μορφή  όσο και στο πλήθος των εγγραφών του. Τέλος, το 

τρίτο διαγράφει εντελώς το dashlet από την κεντρική σελίδα.   

Στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας όπως φαίνεται και στο σχήμα 9, που 

ακολουθεί, υπάρχει ένα μενού από το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη μορφή 

του φόντου σε όλα τα modules του CRM.  



 
Σχήμα 9. Κεντρική σελίδα του CRM (β)

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Βλέπουμε πως υπάρχει μια ποικιλία ως προς το φόντο που μπορεί να επιλέξει 

ο χρήστης με επιλογές όπως pipeline, retro, paradise και πολλές άλλες. Για λόγους 

οικονομίας χώρου επιλέξαμε να παρουσιάσουμε μόνο το θέμα paradise για να 

δείξουμε πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει οπτικά το CRM, με την υιοθέτηση κάποιου 

από τα διαθέσιμα θέματα σε σχέση με το κλασικό φόντο.  Η δραματική αισθητική 

αλλαγή  απεικονίζεται στο σχήμα 10. 
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Σχήμα 10. Κεντρική σελίδα του CRM (Theme paradise)

Πηγή : CRM της ACTA 
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4.2 Ημερολόγιο του CRM 

 

Το δεύτερο στη σειρά module, με βάση την κύρια γραμμή που υπάρχει στην 

κεντρική σελίδα, είναι το ημερολόγιο (calendar) που απεικονίζεται στο σχήμα 11 που 

ακολουθεί.   

 

 
Σχήμα 11. Ημερολόγιο του CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Με μια πρώτη ματιά βλέπουμε πως οι συντομεύσεις (shortcuts) παραμένουν 

όπως και σε όλα τα υπόλοιπα modules. Απλά διαφέρουν από module σε module, 

ανάλογα με τις διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες του καθενός. 

Στη μέση περίπου της σελίδας, βλέπουμε πως το ημερολόγιο μπορεί να 

εμφανίζεται ανά μέρα (day) ή εβδομάδα (week) ή μήνα (month) ή έτος (year). Με την 

επιλογή shared, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει άλλους χρήστες του 
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συστήματος και να δει τις δραστηριότητες, κυρίως τηλεφωνήματα, που αυτοί 

πραγματοποίησαν για το χρονικό διάστημα μιας βδομάδας. Επιλέγοντας τους 

συνδέσμους previous ή next μπορεί να δει δραστηριότητες από τις προηγούμενες ή 

τις επόμενες εβδομάδες (αν υπάρχουν επόμενες). Η λειτουργία αυτή απεικονίζεται 

στο τέλος του κεφαλαίου στο σχήμα  12. 

Τέλος, κάτω και αριστερά της σελίδας του ημερολογίου (σχήμα 11), βλέπουμε 

ακόμη μία ευκολία του συστήματος για τη δημιουργία ενός ραντεβού, που 

περιλαμβάνει τον προγραμματισμό μιας συνάντησης ή ενός τηλεφωνήματος. Ο 

χρήστης εισάγει στο σύστημα την ημερομηνία και την ώρα που δημιουργήθηκε η 

διεργασία. 

 

 
Σχήμα 12. Ημερολόγιο του CRM (shared) 

Πηγή : CRM της ACTA 
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4.3 Δραστηριότητες του CRM 

 

 Το τρίτο module του συστήματος περιγράφει τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούν οι χρήστες του συστήματος. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 13, 

κάθε δραστηριότητα συνδέεται με κάποιο πελάτη.  

 

 
Σχήμα 13. Δραστηριότητες του CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Η στήλη “Related to”, δείχνει με ποιον πελάτη (δυνητικό ή υπάρχοντα) 

σχετίζεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η στήλη “direction”, εξηγεί από ποια 

πλευρά ξεκίνησε η επικοινωνία. Το “inbound” σημαίνει πως η κλήση ήταν 

εισερχόμενη και ξεκίνησε από τον πελάτη, ενώ το “outbound” πως ήταν εξερχόμενη 

και ξεκίνησε από το χρήστη της εταιρίας. Το ποιος χρήστης σχετίζεται με τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, φαίνεται από τη στήλη “Assigned User”. Διαθέσιμη 
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είναι και η πληροφορία της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητας με τη στήλη 

“Start date”.  

Στο τέλος της γραμμής κάθε δραστηριότητας υπάρχει ένα μολυβάκι ( ). Αν ο 

χρήστης πατήσει πάνω στο μολυβάκι ( ), μπορεί να επεξεργαστεί τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να ταξινομήσει όλες 

τις δραστηριότητες σε σχέση με το χρήστη ή την ημερομηνία έναρξης 

δραστηριότητες ή γενικά όπως τον βολεύει πατώντας πάνω στον τίτλο μιας από τις 

στήλες που αναλύσαμε προηγουμένως. Όλα τα παραπάνω δεδομένα, μπορούν να 

εξαχθούν σε ένα άλλο αρχείο, τύπου excel, μέσω της εντολής “Export”. Μια ακόμη 

λειτουργία που διαθέτει το σύστημα, είναι η εύρεση μιας εγγραφής-δραστηριότητας 

μέσω τριών επιλογών αναζήτησης (Basic Search – Advanced Search – Save Search 

and Layout) οι οποίες θα αναλυθούν αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο. 
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4.4 Επαφές του CRM 

 

Οι διάφορες επαφές καταγράφονται και διαχειρίζονται από το σύστημα μέσω 

του module Contacts που απεικονίζεται στο σχήμα 14 που ακολουθεί. 

 

 
Σχήμα 14. Επαφές του CRM 
Πηγή : CRM της ACTA 

 

Στη μέση της σελίδας βλέπουμε τη λίστα με τις επαφές που υπάρχουν μέσα 

στο σύστημα, με τις ίδιες τρεις επιλογές αναζήτησης μιας εγγραφής που υπάρχουν και 

στο module των δραστηριοτήτων. Το πλήθος των εγγραφών που θέλουμε να 

εμφανίζονται κάθε φορά είναι παραμετροποιήσιμο από το χρήστη. Ουσιαστικά, αυτό 

το module, αποτελεί την ηλεκτρονική ατζέντα του χρήστη που περιλαμβάνει 

πληροφορίες για τις επαφές που εισάγει στο σύστημα όπως: 
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 Ονοματεπώνυμο (στήλη Name)  

 Ιδιότητα (στήλη Title) 

 Διακριτικό τίτλο (στήλη Account Name)  

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση (στήλη Email)  

 Τηλέφωνο (στήλη Office Phone) 

 Όνομα του χρήστη που εισήγαγε την επαφή στο σύστημα (στήλη User) 

 

Στο τέλος της κάθε γραμμής υπάρχει, όπως και στο module activities, το 

μολυβάκι ( ) που επιτρέπει την επεξεργασία της εγγραφής. Επίσης, υπάρχει η 

δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε ένα αρχείο excel και επιπρόσθετα η 

λειτουργία εξάλειψης των διπλοεγγραφών (Merge Duplicates). Δεξιά και κάτω στη 

σελίδα, υπάρχει μια φόρμα «γρήγορης» εισαγωγής μιας νέας επαφής (NEW 

CONTACT), στην οποία καταγράφονται το όνομα, το επίθετο, η ηλεκτρονική 

διεύθυνση και το τηλέφωνο του ατόμου που θα εισαχθεί στο σύστημα. Τέλος, στο 

κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των επαφών, 

μέσω της λειτουργίας “MASS UPDATE”.  
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4.5 Λογαριασμοί για υπάρχοντες πελάτες στο CRM 

 

Όταν κάποιος δυνητικός πελάτης συνάψει τελικά συμφωνία με την εταιρία και 

μπει στο πελατολόγιο της , εισάγεται και στο module accounts (σχήμα 15). 

 

 
Σχήμα 15. Λογαριασμοί για υπάρχοντες πελάτες στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Με μια πρώτη ματιά, παρατηρούμε πως το σύστημα παροτρύνει το χρήστη να 

αναζητήσει έναν πελάτη από την επιλογή αναζήτησης “Advanced Search” και όχι 

από την βασική επιλογή “Basic Search”, όπως στα δύο προηγούμενα modules που 

εξετάσαμε. Τα στοιχεία με τα οποία ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει έναν ή και 

περισσότερους πελάτες είναι αρκετά. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε για έναν 

μεμονωμένο πελάτη ή για μια ομάδα πελατών που έχουν κάποιο κοινό στοιχείο 
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μεταξύ τους (π.χ. κοινό στοιχείο στο διακριτικό τίτλο για τα φροντιστήρια - μέλη μιας 

αλυσίδας ).  

Μερικά από τα στοιχεία αναζήτησης είναι ο διακριτικός τίτλος του πελάτη, το 

όνομα, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ο πωλητής ο οποίος έκλεισε τη 

συμφωνία με τον πελάτη, ο βαθμός ενεργοποίησης ή όχι του πελάτη όσον αφορά 

θέματα εξετάσεων κ.α.  

Στο σχήμα 15, στη φόρμα προχωρημένης αναζήτησης, έχουμε εισάγει στο 

πεδίο “Κωδικός ΕΚ” τον κωδικό 191. Αν ο χρήστης πραγματοποιήσει τη 

συγκεκριμένη αναζήτηση το σύστημα θα βγάλει στη στήλη ACCOUNT LIST (λίστα 

με τους πελάτες) τον πελάτη με κωδικό 191. 

Η λίστα με τους πελάτες βρίσκεται ακριβώς κάτω από την καρτέλα 

αναζήτησης και  περιέχει τα πεδία με τον κωδικό του εξεταστικού κέντρου – πελάτη 

(Κωδικός ΕΚ), τον διακριτικό τίτλο του πελάτη (Account name), την πόλη (City), το 

τηλέφωνο (Phone) και το όνομα του χρήστη που εισήγαγε τον πελάτη στο σύστημα 

(User). Οι λειτουργίες της εξάλειψης διπλοεγγραφών, της εξαγωγής των αρχείων σε 

ένα αρχείο xls και της μαζικής ενημέρωσης των εγγραφών υπάρχουν και στο 

συγκεκριμένο module. Τέλος, υπάρχει και εδώ η «γρήγορη» φόρμα εισαγωγής ενός 

πελάτη στο σύστημα (NEW ACCOUNT). Τα στοιχεία που ζητούνται από το σύστημα 

για την εισαγωγή του πελάτη είναι ο διακριτικός τίτλος, το τηλέφωνο και η 

ηλεκτρονική του διεύθυνση (website).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 Λογαριασμοί για δυνητικούς πελάτες στο CRM 

 

Η διαχείριση των δυνητικών πελατών είναι ένα πολύ σημαντικό και 

ευαίσθητο κομμάτι όσον αφορά τη λειτουργία και την ανάπτυξη της εταιρίας. Η 

διαχείριση της συγκεκριμένης μερίδας πελατών γίνεται στο σύστημα μέσω του 

module Leads (σχήμα 16).   

 

 
Σχήμα 16. Λογαριασμοί για δυνητικούς πελάτες στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Καταρχήν βλέπουμε, πως και σε αυτό το module, όπως και στο προηγούμενο 

(Accounts), το σύστημα παροτρύνει το χρήστη να αναζητήσει μια εγγραφή από την 

σύνθετη επιλογή αναζήτησης “Advanced Search”. Η επιλογή αυτή διαθέτει αρκετά 

πεδία αναζήτησης όπως επώνυμο πελάτη, όνομα πελάτη, πηγή που μας οδήγησε στο 

να έρθουμε σε επαφή με τον πελάτη (Lead Source) κ.α. 
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Κάτω από τις επιλογές αναζήτησης υπάρχει η λίστα με τους δυνητικούς 

πελάτες. Η λίστα διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά με την αντίστοιχη των 

υπαρχόντων πελατών, πεδία όπως όνομα πελάτη (Name), διακριτικό τίτλο (Account 

Name), διεύθυνση (Primary Address City), όνομα του χρήστη χρήστης που εισήγαγε 

την εγγραφή στο σύστημα (User) και την κατάσταση που βρίσκεται η επαφή με τον 

πελάτη (Status), αν είναι καινούργιος πελάτης, αν είναι η επαφή σε εξέλιξη κτλ. Ο 

χρήστης μπορεί να ταξινομήσει τη λίστα σύμφωνα με όποια στήλη αυτός επιθυμεί 

πατώντας στην αντίστοιχη επικεφαλίδα. 

Τέλος υπάρχει και εδώ η συνηθισμένη γραμμή συνδέσμων με τις τελευταίες 

ενέργειες του χρήστη (Last Viewed), οι γνωστές συντομεύσεις (Shortcuts) και η 

«γρήγορη» φόρμα εισαγωγής μιας εγγραφής του συγκεκριμένου module (NEW 

LEAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 Σύνθετες δραστηριότητες που αφορούν πελάτες στο CRM 

 

Το έβδομο συνθετικό μέρος του CRM της ACTA είναι το module Cases. Το 

module αυτό, συνδέεται άρρηκτα με τους πελάτες και μέσω αυτού ο χρήστης μπορεί 

να διαχειριστεί μια κατάσταση-δραστηριότητα με κάποιον πελάτη, για τη 

διεκπεραίωση της οποίας απαιτούνται παραπάνω από μια επαφές. Παραδείγματα 

τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η ενεργοποίηση ενός παλιού πελάτη – εξεταστικού 

κέντρου όσον αφορά σε θέματα εξετάσεων, ή οι οδηγίες προς κάποιον πελάτη με 

σκοπό τη διοργάνωση πιλοτικών/δοκιμαστικών εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθεί ο 

βαθμός ετοιμότητας του κέντρου για τη διενέργεια επίσημων εξετάσεων. Το σχήμα 

17 που ακολουθεί αποτυπώνει το module Cases.     

 

 
Σχήμα 17. Σύνθετες δραστηριότητες που αφορούν πελάτες στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 
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 Στο module των σύνθετων δραστηριοτήτων η προεπιλεγμένη από το σύστημα 

επιλογή αναζήτησης μιας εγγραφής είναι η βασική (Basic Search). Κάτω από τη 

φόρμα αναζήτησης, υπάρχει η λίστα με τις εγγραφές του συγκεκριμένου module που 

διαθέτει και αυτή τα συνήθη χαρακτηριστικά με τα άλλα συνθετικά μέρη του 

συστήματος.  

 Οι στήλες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στις σύνθετες δραστηριότητες είναι 

η στήλη Priority και η στήλη Status. Με τη στήλη Priority, ο χρήστης δηλώνει τη 

σημαντικότητα του θέματος και τη χαρακτηρίζει με κάποιο βαθμό προτεραιότητας, 

ενώ με τη στήλη του Status κάθε χρήστης μπορεί να δει αν μια δραστηριότητα έχει 

διεκπεραιωθεί ή αν βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η «γρήγορη» φόρμα εισαγωγής μιας 

νέας εγγραφής, οι συντομεύσεις και η δυνατότητα επεξεργασίας κάθε εγγραφής 

(case) είναι εκ των ουκ άνευ και στο παρόν μέρος τους συστήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.8 Εντοπισμός και διαχείριση βλαβών στο CRM 

 

Το 8ο συνθετικό μέρος του CRM χρησιμεύει στη διαχείριση και την επίλυση 

των προβλημάτων που φυσιολογικά προκύπτουν με την καθημερινή λειτουργία του 

συστήματος. Το module που βοηθά το χρήστη στην προσπάθεια επίλυσης των 

βλαβών ονομάζεται bug trucker και απεικονίζεται στο σχήμα 18 που ακολουθεί. 

 

 
Σχήμα 18. Εντοπισμός και διαχείριση βλαβών στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

  

Για την καταχώρηση μιας νέας βλάβης όταν αυτή εντοπιστεί υπάρχει η 

«γρήγορη» φόρμα καταχώρησης NEW BUG. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει όπως και 

στα άλλα modules μέσω τριών φορμών αναζήτησης, με προεπιλεγμένη από το 

σύστημα τη βασική φόρμα αναζήτησης (Basic Search). Με την πραγματοποίηση 
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κάποιας αναζήτησης εμφανίζεται μια λίστα (Bug List) που περιέχει τις εγγραφές (εδώ 

βλάβες του συστήματος) που αναζήτησε ο χρήστης.  

 Τα πεδία που περιέχει η Bug List είναι : 

 ένας αύξων αριθμός του προβλήματος (Num). 

 το γεγονός που αναφέρεται το πρόβλημα (Subject). 

 την κατάσταση του προβλήματος  (Status), η οποία μπορεί να είναι σε 

εξέλιξη, διεκπεραιωμένη ή απορριπτέα. 

 ο τύπος (Type) του προβλήματος που μπορεί να είναι defect (o οποίος 

καταδεικνύει ελάττωμα του συστήματος) ή feature (που υποδεικνύει 

τις βελτιώσεις που μπορούν να επέλθουν στο σύστημα μέσω μιας νέας 

προτεινόμενης λειτουργίας). 

  η σοβαρότητα του προβλήματος, βάσει της προτεραιότητας που του 

δόθηκε (Priority). 

 η έκδοση λογισμικού που αναφερόταν το πρόβλημα (Fixed in 

Release).  

 ο χρήστης που διαχειρίστηκε το πρόβλημα (User).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.9 Έγγραφα στο CRM 

 

 Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες και για εσωτερική 

επικοινωνία. Ένας τρόπος εσωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των 

υπαλλήλων της εταιρίας είναι και το module Documents. Μέσω του συγκεκριμένου 

module, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει στους κόλπους της 

εταιρίας ένα ή περισσότερα έγγραφα (όπως δελτία τύπου της εταιρίας, φωτογραφίες 

από κάποια εκδήλωση, οδηγίες προς άλλους υπαλλήλους κτλ.). Στο σχήμα 19 

φαίνονται οι βασικές λειτουργίες του documents.  

 

 
Σχήμα 19. Έγγραφα στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 
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Σε αυτό το μέρος του CRM δεν υπάρχει, όπως στα άλλα μέρη, «γρήγορη» 

φόρμα καταχώρησης. Αντίθετα υπάρχουν οι τρεις κλασικές φόρμες αναζήτησης, με 

προεπιλεγμένη από το σύστημα τη βασική φόρμα αναζήτησης Basic Search, οι 
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συνήθεις συντομεύσεις (SHORTCUTS) και η κλασική λίστα (Document List) που 

περιέχει τις εγγραφές (έγγραφα) που αναζήτησε ο χρήστης. Επίσης, το σύστημα 

παρέχει τη δυνατότητα μαζικής ανανέωσης των εγγράφων με κάποιο νέο δεδομένο 

(MASS UPDATE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.10 Εκστρατείες στο CRM 

 

Το module του CRM που βοηθά στη διαχείριση μακροπρόθεσμων 

σχεδιασμών και μεγαλόπνοων στρατηγικών είναι το module Campaigns. Μέσω του 

συγκεκριμένου μέρους, η εταιρία μπορεί να σχεδιάσει, να διαχειριστεί και να έχει 

ομαδοποιημένες τις πληροφορίες που χρειάζεται για τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων. Το σχήμα 20 αποκαλύπτει τις βασικές πτυχές του συνθετικού μέρους 

Campaigns. 

 

 
 

Σχήμα 20. Εκστρατείες στο CRM 
Πηγή : CRM της ACTA 
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Στο module αυτό επιστρέφει η «γρήγορη» φόρμα καταχώρησης μιας 

εγγραφής (NEW CAMPAIGN), με την προεπιλεγμένη φόρμα αναζήτησης να είναι η 

βασική (BASIC SEARCH). Επίσης υπάρχει και εδώ η λίστα που περιλαμβάνει όλες 

τις καμπάνιες-εκστρατείες που καταχωρήθηκαν στο σύστημα (CAMPAIGN LIST) 

και οι χρηστικές συντομεύσεις (SHORTCUTS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.11 Προγραμματισμός έργων στο CRM 

 

Ο προγραμματισμός των διαφόρων έργων στο CRM γίνεται μέσω του module 

Projects. Με μια επιφανειακή χρήση του συστήματος κάποιος θα μπορούσε να 

μπερδέψει το module Projects, με το module Cases. Όπως περιγράψαμε το module 

Projects αναφέρεται μόνο σε ένα εξεταστικό κέντρο-πελάτη, απλά χρειάζονται 

παραπάνω από μία επαφές με τον πελάτη για τη διεκπεραίωση της δραστηριότητας 

που περιγράφεται. Από την άλλη μεριά, το module Projects αναφέρεται σε παραπάνω 

από έναν πελάτη, σε κάποια ομάδα πελατών ή και σε όλους τους πελάτες της 

εταιρίας. Η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου module από την ACTA, 

πραγματοποιείται κυρίως σε επίπεδο παρακολούθησης του λογισμικού σε σχέση με 

τις συχνές ανανεώσεις που προκύπτουν, λόγω του δυναμικού περιβάλλοντος της 

πληροφορικής στο οποίο και δραστηριοποιείται η εταιρία. Το σχήμα 21 καταδεικνύει 

τα μέρη που απαρτίζουν το module Projects. 
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Σχήμα 21. Προγραμματισμός έργων στο CRM 
Πηγή : CRM της ACTA 

 

Όπως και στα υπόλοιπα modules, έτσι και εδώ υπάρχουν συντομεύσεις 

(SHORTCUTS), «γρήγορη» φόρμα καταχώρησης (NEW PROJECT), οι τρεις φόρμες 

αναζήτησης εγγραφής με προεπιλεγμένη τη βασική (BASIC SEARCH) και η λίστα 

με τις εγγραφές (PROJECT LIST). Στη λίστα αυτή υπάρχουν τα εξής πεδία : 

• Όνομα του έργου (Name). 

• Εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου 

(Total    Estimated Effort (hrs)). 

• Πραγματικός χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του έργου 

(Total    Actual Effort (hrs)). 

• Όνομα του χρήστη που ανέλαβε το έργο (Assigned to). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
 Μετά τη γενική επισκόπηση του συστήματος που προηγήθηκε θα 

προχωρήσουμε σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση, που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να 

κατανοήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα διάφορα μέρη του συστήματος και τη 

χρησιμότητα που μπορεί να επέλθει στην εταιρία από τη σωστή χρησιμοποίησή τους. 

 Θα εξετάσουμε λοιπόν, πως λειτουργεί στην πράξη το CRM και πως μέσα 

από την καθημερινότητα βοήθα την εταιρία στη διαχείριση των πελατών της και στη 

γενικότερη λειτουργία της. Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που 

θα εξετάσουμε είναι φανταστικά και δημιουργήθηκαν μόνο και μόνο για την 

ευκολότερη κατανόηση του συστήματος μέσω του συγκεκριμένου παραδείγματος. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Προγραμματισμός ραντεβού μέσω του CRM 

 

Καταρχήν ο χρήστης της ACTA μπορεί να οργανώσει το πρόγραμμα, τα 

ραντεβού και τα τηλεφωνήματα του μέσα από το module calendar. 

 

  

Σχήμα 22. Προγραμματισμός τηλεφωνήματος CRM 
Πηγή : CRM της ACTA 

 

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε πως ο χρήστης του συστήματος έχει 

προγραμματίσει ένα τηλεφώνημα προς τον κ. Παπαδόπουλο, για τον οποίο γνωρίζει 

μόνο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του. Ο τίτλος του τηλεφωνήματος είναι 

«ΕΠΑΦΗ ΜΕ  ΠΕΛΑΤΗ». Το τηλεφώνημα είναι εξωτερικής κατεύθυνσης 

(outbound) και δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, αφού χαρακτηρίζεται ως 

προγραμματισμένο (planned).  
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Όπως βλέπουμε ο χρήστης του συστήματος Διονύσιος Χούνος, έχει 

προγραμματίσει το συγκεκριμένο τηλεφώνημα για τις 15:45 στις 02/02/2008 (Start 

date and time) και αναμένει η διάρκεια του τηλεφωνήματος να είναι περίπου ένα 

τέταρτο (duration). Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει αν 

επιθυμεί κάποια υπενθύμιση γι’ αυτό το προγραμματισμένο τηλεφώνημα (Reminder). 

Ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία και έχει ζητήσει υπενθύμιση από 

το σύστημα 5 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα του τηλεφωνήματος.  

Στην περιγραφή του τηλεφωνήματος (Description), σημειώνει πως επιθυμεί να 

κλείσει ραντεβού με το συγκεκριμένο πελάτη στις 07/02/2008. Επίσης από το πεδίο 

σύνδεσης του τηλεφωνήματος (Related to) με κάποιο άλλο μέρος του συστήματος, 

βλέπουμε πως το συγκεκριμένο τηλεφώνημα συνδέεται με κάποιο Lead, που όπως 

έχουμε πει είναι λογαριασμός για κάποιον δυνητικό πελάτη. 

Μετά την πραγματοποίηση του τηλεφωνήματος ο χρήστης κατάφερε να 

κλείσει κάποιο ραντεβού, τα στοιχεία του οποίου περιγράφονται στο σχήμα που 

ακολουθεί. 
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Σχήμα 23. Προγραμματισμός συνάντησης CRM 
Πηγή : CRM της ACTA 

 

Τελικά ο χρήστης κατάφερε να κλείσει το επιθυμητό ραντεβού με τον επίδοξο 

πελάτη, για την ημερομηνία που επιθυμούσε (07/02/2008) στις 19:00. Το θέμα που 

έχει επιλέξει είναι «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ», που υποσημειώνεται 

στο πεδίο Assigned to πως είναι δυνητικός πελάτης (Lead). Ο Χούνος περιμένει πως 

το ραντεβού με τον κ. Παπαδόπουλο θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα. Στην περιγραφή 

της εγγραφής μπορεί να σημειώσει ότι του έκανε εντύπωση ή θέλει να θυμάται από 

το τηλεφώνημα που προηγήθηκε, ώστε να είναι ενημερωμένος όταν πάει στο 

ραντεβού.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Καταγραφή πληροφοριών για τον πελάτη στο CRM 

 

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τηλεφωνήματος ο χρήστης απέσπασε 

μερικές προσωπικές πληροφορίες για τον επίδοξο πελάτη, όπως τηλέφωνο εργασίας, 

email, φαξ κτλ. Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα τα μόνα στοιχεία που ήξερε ο 

χρήστης για τον πελάτη ήταν ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο. Το σύστημα μπορεί, 

μέσω του module contacts, να οργανώσει αυτά τα στοιχεία και να τα έχει διαθέσιμα 

ανά πάσα στιγμή. Ο Χούνος λοιπόν μετά το τηλεφώνημα δημιούργησε παράλληλα με 

την προγραμματισμένη συνάντηση και μία επαφή με τα στοιχεία του επίδοξου 

πελάτη. Η καρτέλα περιγράφεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

 
 

Σχήμα 24. Εισαγωγή επαφής στο CRM 
Πηγή : CRM της ACTA 

 

 70



Στο σχήμα 24 παρουσιάζονται αναλυτικά τα προσωπικά στοιχεία και τα 

στοιχεία διεύθυνσης του πελάτη που καταγράφτηκαν στο σύστημα κατά τη 

δημιουργία της νέας επαφής. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο να 

υπογραμμιστεί, είναι η πηγή που μας οδήγησε στον πελάτη (Lead Source), το πεδίο 

της οποίας υποσημειώνεται με μπλε χρώμα στο σχήμα 24. Αυτή η πληροφορία είναι 

πολύ σημαντική για την εταιρία, καθώς φανερώνει ποια είναι η κύρια πηγή συλλογής 

στοιχείων για επίδοξους πελάτες. Τα ίδια περίπου δεδομένα που περάστηκαν στην 

καρτέλα NEW CONTACT, μπορούν να περαστούν και από τη δημιουργία καρτέλας 

για κάποιο επίδοξο πελάτη (CREATE LEAD) που απεικονίζεται στο σχήμα 25 που 

ακολουθεί.  

 

 
Σχήμα 25. Εισαγωγή καρτέλας επίδοξου πελάτη στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 
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5.3 Δυνατότητες επεξεργασίας των στοιχείων των πελατών μέσω του CRM 

 

Το γεγονός που είναι άξιο σχολιασμού στο σχήμα 25, του κεφαλαίου 5.2, 

είναι οι επιλογές που παρέχει το σύστημα όσον αφορά στην υπόδειξη της πηγής 

πληροφοριών για επίδοξους πελάτες προς την εταιρία. Ο χρήστης μπορεί να διακρίνει 

την πηγή της πληροφόρησης μέσα από μια σειρά επιλογών όπως η βάση δεδομένων 

της ACTA, κάποιο άλλο εξεταστικό κέντρο ACTA, κάποιος υπάλληλος, οι ενέργειες 

των δημοσίων σχέσεων της εταιρίας κτλ. 

 Στη λίστα των επίδοξων πελατών μας (Lead List), μπορούμε να δούμε όλους 

τους επίδοξους πελάτες μας. Όπως έχουμε επανειλημμένως αναφέρει, μια εγγραφή 

μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία αν πατήσουμε πάνω στο μολυβάκι ( ) που 

υπάρχει στο τέλος της σειράς κάθε εγγραφής.. Αυτό στο οποίο δεν έχουμε αναφερθεί 

έως τώρα, είναι πως αν πατήσουμε πάνω στη στήλη του ονόματος της εγγραφής 

(name), έχουμε πρόσβαση σε μια σειρά από λειτουργίες που το σύστημα παρέχει. Η 

πιο σημαντική λειτουργία στο module LEADS είναι η αυτόματη μετατροπή ενός 

επίδοξου πελάτη (Convert Lead) σε υπάρχων, όταν αυτός τελικά έρθει σε συμφωνία 

με την εταιρία. 
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Σχήμα 26. Μετατροπή δυνητικού πελάτη σε υπάρχων στο CRM (1) 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Πατώντας πάνω στο σύνδεσμο Convert Lead (σχήμα 26), ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει τη λειτουργία μετασχηματισμού του δυνητικού πελάτη σε υπάρχων. Η 

λειτουργία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο σχήμα 27 της επόμενης σελίδας. Μια 

δεύτερη και πολύ εύχρηστη λειτουργία του συστήματος, είναι η λειτουργία View 

Summary. Πατώντας πάνω στο συγκεκριμένο σύνδεσμο, ο χρήστης μπορεί να δει 

ολόκληρο το ιστορικό του συγκεκριμένου δυνητικού πελάτη. Επίσης υπάρχουν 3 

σύνδεσμοι All, Marketing και Activities, μέσω των οποίων μπορούμε να δούμε όλες 

τις εγγραφές που αφορούν όλα τα θέματα ή μόνο θέματα μάρκετινγκ ή μόνο θέματα 

που συνδέονται με τις δραστηριότητες της εταιρίας στις οποίες και συμμετέχει το 

συγκεκριμένο κέντρο (π.χ. αποστολή δωρεάν διαφημιστικού υλικού).     
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Σχήμα 27. Μετατροπή δυνητικού πελάτη σε υπάρχων στο CRM (2) 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Επιστρέφοντας τώρα στη μετατροπή ενός δυνητικού πελάτη σε υπάρχων, 

όπως βλέπουμε και στο σχήμα 27, το σύστημα προβάλλει όλα τα στοιχεία του 

επίδοξου πελάτη που είχαμε συμπληρώσει μέσω του module LEADS. Τσεκάροντας 

την επιλογή Create Account στο κάτω μέρος της σελίδας και σημειώνοντας τον 

διακριτικό τίτλο (εδώ τον κωδικό του εξεταστικού κέντρου) μπορούμε να 

μετασχηματίσουμε την εγγραφή του δυνητικού πελάτη σε υπάρχων. 

Έτσι ο πελάτης από τη λίστα των δυνητικών πελατών (Lead List) μεταφέρεται 

αυτόματα στη λίστα των πελατών της επιχείρησης (Account List). Με την ίδια 

λογική, πατώντας πάνω στη στήλη του ονόματος ενός  (Account name) μπορούμε να 

έχουμε πρόσβαση στις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για τους πελάτες μέσω του 

συστήματος. Οι λειτουργίες απεικονίζονται στο σχήμα 28 της επόμενης σελίδας. 

 

 74



 

 
Σχήμα 28. Λειτουργίες πελάτη στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Η βασική λειτουργία View Summary είναι πανομοιότυπη όπως και στο 

module Leads. Πατώντας πάνω στο σύνδεσμο View Summary έχουμε και πάλι 

πρόσβαση σε όλο το ιστορικό του πελάτη. Επίσης, το module αυτό περικλείει τις 

τρεις βασικές περιοχές της εταιρίας με τις οποίες συνδέεται το CRM στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των περιπτώσεων. Οι περιοχές αυτές, όπως έχουμε προαναφέρει στις 

θεωρητικές προσεγγίσεις του θέματος, στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας, είναι το 

μάρκετινγκ, οι πωλήσεις και η εξυπηρέτηση  - υποστήριξη. Υπάρχουν λοιπόν οι 

ακόλουθοι σύνδεσμοι : 

 All (Όλοι οι σύνδεσμοι). 

 Sales (Πωλήσεις). 

 Marketing (Μάρκετινγκ). 
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 Support (Υποστήριξη). 

 Activities (Δραστηριότητες). 

 Collaboration (Συνεργασία). 

 Other (Κάτι άλλο). 

 

Πατώντας πάνω σε κάποιον από τους προηγούμενους συνδέσμους, ο χρήστης 

μπορεί να έχει πληροφόρηση για όλο το ιστορικό που σχετίζεται με κάποιο από τα 

παραπάνω πεδία της επιχείρησης.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας μέσω του CRM 

 

Αφού κάποιος ενταχθεί στο πελατολόγιο της εταιρίας θα συμμετέχει σε 

κάποιες από τις δραστηριότητες της εταιρίας (Activities). Οι δραστηριότητες μπορεί 

να είναι : 

1. Τηλεφωνήματα (Calls). 

2. Ραντεβού (Meetings). 

3. Εργασίες (Tasks). 

Τα τρία σχήματα που ακολουθούν περιγράφουν τις λειτουργίες που διαθέτει 

καθεμιά από τις τρεις παραπάνω δραστηριότητες. 

 

 
Σχήμα 28. Τηλεφωνήματα στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 
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Στο module των τηλεφωνημάτων σημειώνεται για ποιο λόγο έγινε το 

τηλεφώνημα και με ποιον πελάτη, ενώ φαίνονται αναλυτικά η ημερομηνία και η ώρα 

του τηλεφωνήματος. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα προβολής σε σχέση με τις τρεις 

βασικές περιοχές του ΜΚΤ που σχετίζονται με το CRM (μάρκετινγκ - πωλήσεις – 

εξυπηρέτηση / υποστήριξη).   

 

 
Σχήμα 29. Ραντεβού στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Στο module των ραντεβού απεικονίζεται ο λόγος για τον οποίο έγινε η 

συνάντηση, με ποιον πελάτη, πότε πραγματοποιήθηκε και τι αποτέλεσμα περίπου 

είχε. Όπως και πριν, υπάρχει δυνατότητα προβολής σε σχέση με τις τρεις βασικές 

περιοχές του ΜΚΤ που σχετίζονται με το CRM (μάρκετινγκ - πωλήσεις – 

εξυπηρέτηση / υποστήριξη).   
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Σχήμα 30. Εργασίες στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Στο module των εργασιών σημειώνεται το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας. 

Υπάρχει μία περιγραφή, η οποία δείχνει το θέμα της εργασίας. Διαθέσιμα είναι τα 

στοιχεία της ημερομηνίας και της ώρας που πραγματοποιήθηκε η εργασία, η 

κατάσταση της (αν δηλαδή είναι ακόμα σε εξέλιξη ή έκλεισε) και η  προτεραιότητα 

που δίνεται σε μια εργασία, με βάση το βαθμό σημαντικότητας της. 

 

 

 

 

 

 

 

 79



5.5 Παράδειγμα σύνθετης δραστηριότητας στο CRM 

 

Το επόμενο module που θα αναλυθεί με ένα πιο διεξοδικό τρόπο είναι αυτό 

των σύνθετων δραστηριοτήτων (cases) που αφορούν τους πελάτες της εταιρίας και 

απεικονίζεται στο σχήμα 31. 

 

 
 

Σχήμα 31. Σύνθετες δραστηριότητες στο CRM 
Πηγή : CRM της ACTA 

 

Όπως φαίνεται και από το σχήμα 31 η ουσία της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας αφορά τον φάκελο πιστοποίησης ενός πελάτη για τον οποίο 

απαιτούνται η αίτηση πιστοποίησης, οι συμβάσεις έργου και κάποια 

συμπληρωματικά έγγραφα. Κάθε δραστηριότητα έχει ένα διακριτό αριθμό (εδώ τον 

α.α. 36), μια ημερομηνία έναρξης και λήξης (αν έχει διεκπεραιωθεί) και ένα βαθμό 
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σημαντικότητας. Μέσα από το συγκεκριμένο module υπάρχει η δυνατότητα 

δημιουργίας μιας νέας εγγραφής των τριών βασικών δραστηριοτήτων  (tasks, calls, 

meetings) καθώς και κάποιων σημειώσεων (notes), όπως επίσης και η δυνατότητα 

προβολής όλου του ιστορικού (View Summary).    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6  Παράδειγμα εντοπισμού και διαχείρισης βλαβών στο CRM 

 

Στο σχήμα 32 αναλύεται μια περίπτωση του module Bug Tracker που αφορά 

τον εντοπισμό και τη διαχείριση των βλαβών στο CRM. Στο συγκεκριμένο σχήμα, 

δεν αναλύεται ένα ελάττωμα του συστήματος, αλλά μια πρόταση ενός συνεργάτη 

προς βελτίωση του συστήματος, πρόταση που όπως έχουμε προαναφέρει και στο 

κεφάλαιο 4.8. διαχειρίζεται το συγκεκριμένο module. 

  

 
Σχήμα 32. Εντοπισμός και διαχείριση βλαβών στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσα από το module Bug Trucker, εξετάστηκε 

μια πρόταση για την προβολή του ιστορικού των πιλοτικών εξετάσεων. Η πρόταση 

αυτή απορρίφθηκε όπως φαίνεται από την κατάσταση (status) του γεγονότος. Ορατή 
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είναι και η έκδοση λογισμικού του διαχειριστικού συστήματος (1.0) η οποία 

χρησιμοποιούνταν από την εταιρία όταν και πραγματοποιήθηκε η πρόταση.   

Αν τώρα το σύστημα αντιμετώπιζε μια πιο κλασική περίπτωση βλάβης τα 

στοιχεία της εγγραφής θα ήταν πανομοιότυπα με αυτά του προηγούμενου 

παραδείγματος. Θα υπήρχε δηλαδή ένας τίτλος του θέματος προς επίλυση και ένας 

βαθμός σημαντικότητας. Επίσης, θα ήταν ορατή η ημερομηνία που τέθηκε το ζήτημα, 

το άτομο που ανέλαβε την επίλυση του, ποια έκδοση του λογισμικού αφορούσε και 

φυσικά την κατάσταση του θέματος, αν δηλαδή επιλύθηκε ή βρίσκεται ακόμα σε 

εξέλιξη.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7  Παράδειγμα αναρτημένου εγγράφου στο CRM 

 

Στο σχήμα 33 μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για κάποιο έγγραφο που 

υπάρχει  αναρτημένο μέσα στο CRM.  

 

 
Σχήμα 33. Έγγραφα στο CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

Βλέπουμε λοιπόν τον τίτλο ενός εγγράφου (Acta Specification Utility) που 

στάλθηκε στους πελάτες της εταιρίας, για την αποστολή από τους πελάτες προς την 

εταιρία κάποιων τεχνικών χαρακτηριστικών των Η/Υ τους. Επίσης το σύστημα 

παρέχει την πληροφορία στο χρήστη που αφορά την ημερομηνία που αναρτήθηκε το 

έγγραφο στο CRM.  
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5.8 Παράδειγμα διαχείρισης έργων μέσω του CRM 

 

Στο σχήμα 34, απεικονίζεται το module που βοηθά την εταιρία στη διαχείριση 

έργων. Τα έργα αυτά δεν αφορούν απαραίτητα τους πελάτες της εταιρίας αλλά μπορεί 

να αναφέρονται και σε κάποιους συνεργάτες της εταιρίας.  

  

 
 Σχήμα 34. Διαχείριση έργων μέσω του CRM 

Πηγή : CRM της ACTA 

 

Το συγκεκριμένο έργο βλέπουμε πως αναφέρεται στην εκπαίδευση των 

επιτηρητών και των τεχνικών των φροντιστηρίων, με τα οποία συνεργάζεται η 

ACTA. Οι άνθρωποι αυτοί κρίθηκε πως είναι σημαντικό να αποκτήσουν μια 

συγκεκριμένη τεχνογνωσία πάνω στο σύστημα, καθώς είναι κομμάτια ζωτικής 

σημασίας στην εξεταστική διαδικασία. Μέσα από το CRM μπορούμε να δούμε ποιο 
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άτομο είναι αρμόδιο να συντονίσει και  να διεκπεραιώσει το συγκεκριμένο έργο, σε 

ποια ημερομηνία και σε πόσο χρονικό διάστημα.    
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5.9 Σύνδεση του CRM με το AESS 

 

 Όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, το πληροφοριακό σύστημα της 

ACTA περιέχει πολλές και σημαντικές πληροφορίες για τους πελάτες του φορέα, 

εφόσον τροφοδοτείται με τον κατάλληλο τρόπο και τα σωστά δεδομένα. Οι 

πληροφορίες αυτές, είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος. 

Υπάρχει όμως και μία δεύτερη, πιο εύκολη διαδρομή για να προσεγγίσει ο 

χρήστης μερικές από τις πληροφορίες που υπάρχουν και στο CRM. Κάτι τέτοιο 

μπορεί να γίνει μέσω του Acta Exam Support System (AESS), το οποίο αποτελεί το 

σύστημα πάνω στο οποίο στηρίζεται η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας. Μέσα 

στο AESS περικλείονται δεδομένα που αφορούν κυρίως την καθημερινή 

εξυπηρέτηση πελατών. Στοιχεία όπως ονομασίες, διακριτικοί τίτλοι, τηλέφωνα, email 

κτλ, είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω του AESS.  

Ουσιαστικά AESS και CRM αποτελούν τα δύο μέρη ενός συγκοινωνούντος 

δοχείου, που από όποια μεριά και αν το προσεγγίσει κανείς μπορεί να λάβει τα ίδια 

στοιχεία. Στη συνέχεια παραθέτουμε δύο εικόνες που απεικονίζουν τη συνδεσιμότητα 

των δύο συστημάτων. 

Στο σχήμα 35 που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα, βλέπουμε πως μέσα από 

το AESS, ο χρήστης μπορεί να δει όλα τα στοιχεία των τηλεφωνημάτων με κάποιον 

πελάτη, είτε πρόκειται για εξερχόμενο, είτε πρόκειται για εισερχόμενο τηλεφώνημα 

προς την εταιρία. Επίσης ο χρήστης έχει πρόσβαση σε οποιασδήποτε μορφής 

σημειώσεις, που υπάρχουν για το κέντρο μέσα στο σύστημα. Οι παραπάνω 

πληροφορίες καταχωρούνται μέσω του CRM, αλλά είναι προσβάσιμες και μέσω του 

AESS για χάρη ευκολίας του χρήστη. Ορατά είναι και τα projects στα οποία 

συμμετέχει ο συγκεκριμένος πελάτης.  

Βλέπουμε λοιπόν πως η σύνδεση των δύο συστημάτων αποτελεί ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα στα χέρια της εταιρίας, αφού κάθε υπάλληλος με ένα απλό 

κλικ έχει στη διάθεση του άμεσα όλο το ιστορικό του πελάτη, με τον οποίο πρόκειται 

να συνομιλήσει. Η γνώση αυτή είναι ανεξάρτητη από το γεγονός αν ο χρήστης 

πρόκειται να έρθει σε επαφή με τον πελάτη για πρώτη ή για εκατοστή φορά. Και αυτό 

γιατί μέσω του συστήματος, η γνώση διαχέεται με γρήγορο και συστηματικό τρόπο 

σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας.      

 

 



 

    
 Σχήμα 35. Πληροφορίες για εξεταστικά κέντρα μέσω του AESS 

Πηγή : AESS της ACTA 

 

 Ανάλογο είναι και το παράδειγμα του σχήματος 36. Μέσα από το AESS, ο 

χρήστης μπορεί να δει δεδομένα που αφορούν το ιστορικό των εξετάσεων 

πληροφορικής που διεξήγαγε ένα εξεταστικό κέντρο. Έτσι μέσω του συστήματος, 

κάθε χρήστης μπορεί να γνωρίζει τη συχνότητα με την οποία διεξάγει εξετάσεις 

κάποιο κέντρο, στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά επιτυχίας, γεγονότα που είναι 

αξιοσημείωτα και συνέβησαν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και άλλα πολλά 

στοιχεία.   

 

 

 

 88



 
 Σχήμα 35. Πληροφορίες για εξετάσεις μέσω του AESS 

Πηγή : AESS της ACTA 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

6.1 Συμπεράσματα   

 

 Η παρούσα μελέτη μας παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα, αναφορικά με τα 

πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατών και τη χρησιμότητα που μπορούν να 

επιφέρουν σε κάθε εταιρία που τα διαχειρίζεται με το σωστό τρόπο. Μέσα από την 

ιστορική αναδρομή που διεξαγάγαμε, παρακολουθήσαμε την εξελικτική πορεία των 

CRM και τους ρυθμούς αφομοίωσης τους από το σύνολο των επιχειρηματικού 

κόσμου, με το πέρασμα των χρόνων. Τα πρώτα δειλά βήματα έγιναν στη δεκαετία 

του 70’ όταν και άρχισε να γίνεται κατανοητό από τις εταιρίες το γεγονός ανάπτυξης 

μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες τους. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη 

συλλογής πληροφοριών από τις εταιρίες για τους πελάτες τους και άρχισαν να 

εμφανίζονται στην αγορά τα πρώτα συστήματα διαχείρισης πελατών. Με το  πέρασμα 

των χρόνων σε συνδυασμό και με την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας, τα 

συστήματα υπέστησαν δεκάδες βελτιώσεις και πήραν την τελική μορφή που έχουν 

σήμερα.  

Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα, πως ένα πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης πελατών είναι απαραίτητο πλέον για μια εταιρία που σέβεται τον εαυτό 

της και θέλει να είναι ανταγωνιστική και ευέλικτη σε δομές και αποφάσεις. Επιπλέον, 

για να μπορέσει το CRM να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό, θα πρέπει να 

ενσωματωθεί από το σύνολο των τμημάτων της εταιρίας, ώστε η γνώση που 

προκύπτει από αυτό να διαχέεται με άμεσο και συστηματικό τρόπο στο σύνολο των 

επιπέδων της εταιρίας. 

Όπως διαπιστώσαμε μέσα από την παρούσα έρευνα το φαινόμενο του CRM 

δεν έχει ωριμάσει στον ελληνικό χώρο όσο θα έπρεπε, όπως έχει γίνει στο εξωτερικό. 

Πάντως αρχίζει να γίνεται αντιληπτό σιγά σιγά και από τις ελληνικές εταιρίες, πως η 

κάθε εταιρία είναι μια ξεχωριστή οντότητα με τις δικές τις ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες. Γίνεται πλέον κατανοητό πως απαιτείται μεθοδευμένη προσπάθεια 

εισαγωγής του συστήματος στην εταιρία, εκπαίδευση του προσωπικού και 

αναθεώρηση των διαφόρων διαδικασιών, ώστε να γίνουν συμβατές με το νέο, πιο 
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ηλεκτρονικό και αυτοματοποιημένο τρόπο λειτουργίας που το CRM επιφέρει με την 

εισαγωγή του στην εταιρία.  

Σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία που εξετάστηκε, υπάρχουν τρεις βασικοί 

τομείς μέσα στην εταιρία, με τους οποίους συνδέεται το CRM.  

Οι τομείς αυτοί είναι : 

o το μάρκετινγκ. 

o οι πωλήσεις. 

o η εξυπηρέτηση. 

 

Τα είδη στα οποία μπορούν να διακριθούν τα CRM είναι τα παρακάτω 

τέσσερα : 

o Λειτουργικό CRM (Operational CRM). 

o Αναλυτικό CRM (Analytical CRM). 

o Συνεργατικό CRM  (Collaborative CRM). 

o Ηλεκτρονικό CRM (e-CRM). 

 

Καθένα από τα παραπάνω είδη δημιουργεί διαφορετικού τύπου υπεραξία για 

την εταιρία που τα χρησιμοποιεί, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

είδους. Το Sugar CRM που επιλέχθηκε από την ACTA, εφόσον ικανοποιούσε 

κάποιες προϋποθέσεις  που τέθηκαν για την επιλογή του, μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

λειτουργικό και ηλεκτρονικό. Το Sugar CRM όπως προκύπτει και από την ανάλυση 

που προηγήθηκε στα κεφάλαια 4 και 5, είναι ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα (open 

source system), που αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινή λειτουργία 

του φορέα. Μέσω των δομών λειτουργίας του, αποθηκεύει με εύκολο και 

συστηματικό τρόπο πληροφορίες για τους πελάτες, οι οποίες συνδυάζονται με τον 

κατάλληλο τρόπο και μετατρέπονται σε γνώση. Η γνώση αυτή, είναι που διευκολύνει 

την επικοινωνία με τους πελάτες και ισχυροποιεί τους δεσμούς μαζί τους.  
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6.2 Ανάλυση του συστήματος σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του 

 

 Όπως αναφέρθηκε και στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, το Sugar 

CRM υιοθετήθηκε από το φορέα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου επειδή πληρούσε 

κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις που είχαν αρχικά τεθεί. Στα επόμενα δύο 

κεφάλαια (4ο και 5ο) διενεργήθηκε μια εις βάθος ανάλυση του συστήματος και των 

μερών από το οποίο απαρτίζεται.  

Καθένα από αυτά τα μέρη του συστήματος (modules), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από την εταιρία για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση 

συγκεκριμένων διαδικασιών και λειτουργιών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Είναι αυτονόητο πως η ACTA, όπως και κάθε εταιρία, έχει κάποιες κοινότυπες 

διαδικασίες, αλλά συνάμα και κάποιες ξεχωριστές ανάγκες που απαιτούν ειδική 

διαχείριση. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ένας από τους λόγους που αναζητήθηκε 

σύστημα ανοιχτού κώδικα (open source system), το οποίο είναι πιο εύκολα 

παραμετροποιήσιμο και άμεσα προσαρμόσιμο στις ιδιαιτερότητες μιας εταιρίας. 

Μετά την ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί μπορούμε να πούμε πως, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες του φορέα, υπάρχουν κάποια μέρη του 

συστήματος που είναι πιο σημαντικά από κάποια άλλα. Επίσης, στην παρούσα φάση 

λειτουργίας της εταιρίας, η οποία προσπαθεί να εδραιωθεί στο χώρο των 

πιστοποιήσεων κάποια modules, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν ακόμα. Αυτό δε 

σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα μέρη είναι άχρηστα για την εταιρία. Αντίθετα, μπορεί 

να αποδειχτούν πολύ πιο χρήσιμα και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη υπεραξία στην 

εταιρία, όταν εκείνη αποκτήσει ένα πλήρες και επαρκές πελατολόγιο σε όλο το 

φάσμα της ελληνικής επικράτειας. 

Έχουμε αναφέρει πως το Sugar CRM, βοηθά περισσότερο την εταιρία στον 

τομέα της εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών και λιγότερο στους τομείς του 

μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Βέβαια πληροφορίες για την οργάνωση των δύο 

τελευταίων τομέων, ο φορέας παίρνει μέσω του διαχειριστικού συστήματος (AESS), 

με το οποίο είναι συνδεδεμένο το CRM. Οι αναλύσεις που παρέχονται μέσω του 

AESS, καταδεικνύουν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά κάθε πελάτη σε 

θέματα εξετάσεων που είναι και το κύριο προϊόν της εταιρίας. Από τις παραπάνω 

αναλύσεις εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα, που αποτελούν τη βάση πάνω στην 

οποία οργανώνονται οι στρατηγικοί σχεδιασμοί της εταιρίας στους συγκεκριμένους 

τομείς. 
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Ας δούμε λοιπόν ποια μέρη του συστήματος είναι πιο σημαντικά για το 

φορέα. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης της εταιρίας είναι πολύ σημαντικό το γεγονός 

εύρεσης δυνητικών πελατών, ο προγραμματισμός συναντήσεων και το κλείσιμο 

συμφωνιών μαζί τους. Για την ταχύτερη ανάπτυξη της εταιρίας, πολύ χρήσιμες είναι 

οι πληροφορίες των πηγών που μας οδηγούν στην εύρεση νέων πελατών και οι 

πληροφορίες σχετικά με τις απορίες και αντιρρήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

σύμβουλοι ανάπτυξης, στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πελάτες.  

Το πρώτο module, που με τη σωστή χρησιμοποίηση του από την εταιρία, στις 

πρώτες φάσεις λειτουργίας της, είναι οι επαφές (Contacts). Στο σχήμα 24 της σελίδας 

70, απεικονίζεται η φόρμα στην οποία ο χρήστης σημειώνει την πηγή που τον 

οδήγησε στον δυνητικό πελάτη. Η πληροφορία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την 

εταιρία, αφού μέσα από τη σωστή ανάλυση της, γίνεται κατανοητός ο τρόπος με τον 

οποίο η εταιρία θα πρέπει να αναζητεί νέους πελάτες.  

Η εύρεση δυνητικών πελατών από μόνη της, δεν μπορεί να εξασφαλίσει 

βιωσιμότητα στην εταιρία. Το επόμενο βήμα είναι η σωστή οργάνωση των 

προσωπικών στοιχείων του πελάτη και ο σωστός προγραμματισμός συνάντησης μαζί 

του. Οι δύο αυτές διαδικασίες, οργανώνονται με συστηματικό τρόπο μέσω των 

modules επαφές (Contacts)  και ημερολόγιο (Calendar) αντίστοιχα. Στο σχήμα 23 της 

σελίδας 68, απεικονίζεται ο συστηματικός τρόπος διαχείρισης των συναντήσεων.  

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως το σύστημα διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό 

τη συγκεκριμένη, άλλα και άλλες διαδικασίες. Φανταστείτε τη διαχείριση της 

συγκεκριμένης διαδικασίας χωρίς τη χρησιμοποίηση του CRM. Ο σύμβουλος 

ανάπτυξης θα έπρεπε να δημιουργήσει μόνος του ένα κατάλογο με τους δυνητικούς 

του πελάτες, στον οποίο θα κατέγραφε τα προσωπικά στοιχεία τους και τα δρώμενα 

των συναντήσεων μαζί τους. Ο κατάλογος αυτός θα ήταν είτε σε χαρτί, είτε στην 

καλύτερη περίπτωση σε ένα αρχείο excel ή access, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα 

δεν θα ήταν έτσι οργανωμένο ώστε να μπορέσει να αφομοιώσει όλα τα δεδομένα που 

μπορούν να καταγραφούν στο CRM με απλό τρόπο.  

Επίσης η μετατροπή ενός πελάτη από δυνητικού σε υπάρχων, μπορεί να γίνει 

μέσω του CRM με το πάτημα ενός κουμπιού (σχήμα 26-σελίδα 73 και σχήμα 27-

σελίδα 74). Η διαδικασία που θα απαιτούνταν αν απουσίαζε το CRM θα ήταν 

σίγουρα πιο χρονοβόρα. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συστήματος 

έγκειται στο γεγονός της διαχείρισης των πληροφοριών που αφορούν ένα πελάτη. Στο 

σχήμα 28 της σελίδας 75, περιγράψαμε πως υπάρχει οργανωμένο το ιστορικό του 

κάθε πελάτη. Έχοντας όλους τους τομείς της επιχείρησης, με τους οποίους μπορεί να 
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διασυνδέεται ένας πελάτης, ο χρήστης με ένα απλό κλικ μπορεί να δει όλο το 

ιστορικό του πελάτη ή να ξεχωρίσει και να εξετάσει μόνο τις επαφές που αφορούσαν 

θέματα εξυπηρέτησης ή πωλήσεων ή μάρκετινγκ και άλλα θέματα όπως συνεργασίες 

ή δραστηριότητες για τις οποίες ο πελάτης ήρθε σε επαφή με την εταιρία. Το πιο 

σημαντικό γεγονός, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως όλες αυτές οι 

πληροφορίες είναι άμεσα προσβάσιμες από όλους τους υπαλλήλους της ACTA, μέσω 

του Sugar CRM. Στην περίπτωση που το σύστημα απουσίαζε, οι πληροφορίες για 

κάποιον πελάτη μάλλον θα ήταν διαφορετικές για κάθε υπάλληλο, γεγονός που θα 

δημιουργούσε εσφαλμένη αντίληψη για την ταυτότητα του πελάτη. Με πιο απλά 

λόγια, οι πληροφορίες που θα είχε στο δικό του xls. ή mdb ο υπεύθυνος ανάπτυξης 

πληροφοριακών συστημάτων θα αφορούσαν τεχνικά θέματα, και μάλλον δε θα 

ταυτιζόταν με αυτές της γραμματείας που θα αφορούσαν θέματα καθημερινής 

λειτουργίας κ.ο.κ. Για κάθε πελάτη ή θα υπήρχαν πολλά ξεχωριστά αρχεία που θα 

περιείχαν διαφορετικές πληροφορίες ή ένα μόνο αρχείο το οποίο, όμως, δε θα 

μπορούσαν να ενημερώσουν ταυτόχρονα ούτε δύο άτομα και στην καλύτερη 

περίπτωση θα ήταν προσβάσιμο μόνο από την έδρα της εταιρίας και όχι από 

οποιαδήποτε μέρος μέσω του internet. Άρα σύμφωνα και με όλα τα παραπάνω, στην 

παρούσα φάση λειτουργίας της εταιρίας, εξίσου σημαντικά είναι και τα modules των 

λογαριασμών επίδοξων πελατών (leads) και των λογαριασμών υπαρχόντων 

πελατών(accounts). 

 Η εύρεση νέων πελατών, η διαδικασία προσέγγισης τους και το κλείσιμο 

συμφωνίαw μαζί τους είναι σίγουρα μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία. Απαιτεί 

χρόνο, χρήμα, σωστούς χειρισμούς, σωστό timing, ίσως και λίγη τύχη. Μέσα από τις 

αναλύσεις που προηγήθηκαν, αποδείξαμε πόσο πολύ διευκολύνεται η διαχείριση 

όλων των παραπάνω διαδικασιών, όταν πραγματοποιείται μέσα από τις δομές του 

Sugar CRM. 

 Όσο όμως και αν φαίνεται οξύμωρο, το πιο δύσκολο κομμάτι της συνεργασίας 

με κάποιον πελάτη ξεκινά αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το φορέα. Ο 

πελάτης θα πρέπει να πειστεί για τις ικανότητες της εταιρίας. Από την πλευρά της 

εταιρίας πρέπει να επιδειχθεί οργάνωση, σοβαρότητα, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση 

και άμεση ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών και αποριών που κάθε πελάτης 

μπορεί να έχει.  Η ACTA επιτυγχάνει όλα τα παραπάνω, καθώς μέσα από το module 

account, έχει άμεση και ολοκληρωτική εικόνα για τις απορίες που είχε κάποιος 

πελάτης από την ένταξη του στο πελατολόγιο της εταιρίας. Το module αυτό είναι το 

πιο σημαντικό στην καθημερινή προσπάθεια της εταιρίας να λειτουργήσει με τον πιο 
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αποτελεσματικό προς τους πελάτες και πιο αποδοτικό για την ίδια τρόπο. Κερδίζει 

χρόνο στις επαφές της με τους πελάτες, αφού οι υπάλληλοι δεν αναλώνονται σε 

συζητήσεις που αφορούν παλαιότερα θέματα. Ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής 

προσώπων, το άτομο που αποχωρεί δεν παίρνει τη γνώση μαζί του, αλλά η εταιρία 

διατηρεί τη γνώση και τις εμπειρίες που απέκτησε ο υπάλληλος από την επαφή του με 

τους πελάτες της και μάλιστα με οργανωμένο τρόπο. Ο νέος υπάλληλος μπορεί μέσω 

των δομών του CRM, να γνωρίσει ένα πελάτη χωρίς καν να του μιλήσει. Έτσι η 

αναστάτωση που θα προκύψει από την αλλαγή προσώπων, μετριάζεται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. 

 Σε συνέχεια της παραπάνω λογικής, για την αποτελεσματικότερη και άμεση 

εξυπηρέτηση του πελάτη σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν με την καθημερινή 

λειτουργία της εταιρίας σημαντικό ρόλο έχει το module των δραστηριοτήτων 

(activities). Μέσα από το συγκεκριμένο module, η εταιρία διαχειρίζεται και 

διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία της. 

Μέσα από το σύστημα φαίνεται η συχνότητα με την οποία προκύπτουν θέματα με 

κάθε πελάτη, ο χρόνος διεκπεραίωσης τους από την εταιρία και ο βαθμός 

ικανοποίησης του πελάτη για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση, όπως δηλώθηκε μέσα 

από τις επαφές. Ουσιαστικά το module αυτό αποτελεί ένα καθρέφτη για τη 

συμπεριφορά του κάθε πελάτη, σε σχέση με τις καθημερινές του απορίες ή τυχόν 

προβλήματα που προκύπτουν.  

Την ίδια φιλοσοφία έχει και το module των σύνθετων δραστηριοτήτων που 

αφορούν τους πελάτες (cases). Το module αυτό δε χρησιμοποιείται σε τόσο 

εκτεταμένο βαθμό όσο το προηγούμενο, των απλών δραστηριοτήτων (activities). 

Αυτό συμβαίνει γιατί τα περισσότερα θέματα που προκύπτουν, επιλύονται άμεσα και 

δεν απαιτούν την πραγματοποίηση πολλών επαφών από μέρους της εταιρίας για τη 

διεκπεραίωση τους.  

Το module projects που αφορά τον προγραμματισμό έργων, είναι και αυτό 

σημαντικό στη λειτουργία της εταιρίας. Είναι το εργαλείο που τη βοηθά να 

οργανώσει και να διαχειριστεί διεργασίες που αφορούν είτε τους πελάτες της 

εταιρίας, είτε τους συνεργάτες της, είτε τα συστήματά της. 

Τα υπόλοιπα modules δεν είναι και τόσο σημαντικά στην παρούσα φάση για 

διάφορους λόγους. Καταρχήν, το module Bug Trucker που αφορά τον εντοπισμό και 

τη διαχείριση βλαβών, δε χρησιμοποιείται συχνά, καθώς δεν προκύπτουν πολλά 

τεχνικά προβλήματα στη διενέργεια των εξετάσεων. Αυτό δε σημαίνει πως δε 

χρειάζεται και καθόλου, αφού μέσω αυτού οργανώνονται με εύκολο και συστηματικό 
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τρόπο όλες οι επαφές, με τους πελάτες, που αφορούσαν τεχνικά προβλήματα ή 

προτάσεις για βελτιώσεις του συστήματος. 

Το module Homepage της κεντρικής σελίδας εξοικειώνει το χρήστη με το 

σύστημα, διαθέτει κάποιες χρήσιμες συντομεύσεις για διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται συχνά, αλλά το Sugar CRM θα μπορούσε να λειτουργήσει και 

χωρίς αυτό. Το ίδιο ισχύει και για το module Documents, που αφορά τα διάφορα 

έγγραφα τα οποία αναρτώνται μέσα στο σύστημα και η χρησιμοποίηση του οποίου 

δεν κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της εταιρίας 

Τέλος, το module Campaigns, που αφορά στη διαχείριση και αποτύπωση των 

διαφόρων εκστρατειών μάρκετινγκ που οργανώνει η εταιρία, δεν κρίθηκε απαραίτητο 

να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Στην παρούσα φάση είναι σημαντική η εδραίωση της 

εταιρίας και η επέκταση της σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όταν συμβεί αυτό, η 

χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου module θα είναι πιο επίκαιρη και η 

χρησιμοποίηση του θα δημιουργήσει στην εταιρία μεγαλύτερη υπεραξία απ’ ότι αν 

χρησιμοποιούνταν σήμερα. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο της πρακτικής χρησιμοποίησης του CRM από την 

ACTA, μπορούμε να πούμε πως ο φορέας, από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι 

και σήμερα, χρησιμοποιεί το σύστημα κυρίως στον τομέα της υποστήριξης και 

εξυπηρέτησης των πελατών του. Αυτό συμβαίνει, επειδή η εταιρία βρίσκεται σε 

περίοδο ανάπτυξης και το πιο σημαντικό πράγμα τη δεδομένη στιγμή είναι η 

ανάπτυξη και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της, με τη σύναψη νέων συμφωνιών. 

Εξάλλου, θέματα που αφορούν τους δύο άλλους κύριους τομείς (μάρκετινγκ και 

πωλήσεις) με τους οποίους συνδέεται το Sugar CRM, παρακολουθούνται μέσω του 

διαχειριστικού συστήματος (AESS). Το AESS, που έχει ενοποιηθεί με το Sugar 

CRM, παρέχει σημαντικές και επαρκείς πληροφορίες, σχετικά με τα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Η εταιρία, βασιζόμενη σε αυτές τις 

πληροφορίες, παράγει γνώση που τη βοηθά να πάρει τις στρατηγικές της αποφάσεις 

σε θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων. 

Τα πιο σημαντικά modules για την εταιρία στην παρούσα φάση λειτουργίας 

της είναι τα Contacts, Calendar,  Accounts, Leads, Activities, Cases και Projects για 

τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω. Το πιο σημαντικό, όμως, από όλα τα 

πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η διασύνδεση και αλληλοδιαδραστικότητα 

μεταξύ των μερών του συστήματος. Μέσα από οποιοδήποτε module, ο χρήστης 

μπορεί να πάρει πληροφορίες που καταχωρήθηκαν σε κάποιο άλλο μέρος του 

συστήματος. Επιπρόσθετα, υπάρχουν δυνατότητες επεξεργασίας και ταξινόμησης των 
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διαφόρων εγγραφών-πληροφοριών, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη που μπορεί 

να είναι κι διαφορετικές κάθε φορά. Αν αναλογιστούμε και το γεγονός πως ο χρήστης 

μπορεί να ενημερώνει και ταυτόχρονα να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες από 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μέσω του internet, καταλαβαίνουμε την υπεραξία που 

επιφέρει η χρησιμοποίηση του CRM στο φορέα. Η σωστή ενημέρωση του 

συστήματος από τους χρήστες-υπαλλήλους του φορέα, δημιουργεί μια σφαιρική 

εικόνα για κάθε πελάτη. Η έγκαιρη ενημέρωση του συστήματος, αυξάνει την 

ταχύτητα ροής των πληροφοριών μέσα στην εταιρία και τη βοηθά να αντιμετωπίζει 

όλα τα θέματα που προκύπτουν γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Εύκολα, λοιπόν, γίνεται κατανοητό πως η υιοθέτηση του Sugar CRM από την 

εταιρία κρίνεται άκρως θετική. Μέσω του συστήματος, ο φορέας καταφέρνει να 

οργανώνει και να επεξεργάζεται με συστηματικό τρόπο, όλες εκείνες τις πληροφορίες 

που τον βοηθάνε να αναπτυχθεί και να λειτουργεί καθημερινά με άμεσο και 

αποδοτικό τρόπο και να παίρνει αποφάσεις για το μέλλον. Η ροή των πληροφοριών, 

σε όλες τις δομές της εταιρίας, είναι ταχύτατη. Οι πληροφορίες ανανεώνονται και 

είναι προσβάσιμες από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μέσω του internet, γεγονός 

που βελτιώνει ακόμα περισσότερο την ανταπόκριση της εταιρίας στα διάφορα θέματα 

που προκύπτουν. Περιθώρια και σκέψεις για βελτιώσεις πάντα υπάρχουν και 

περιγράφονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.   
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6.3 Προτάσεις για το μέλλον – Υποδείξεις για μελλοντική έρευνα 

 

Βλέπουμε λοιπόν πως το Sugar CRM είναι ένα σύγχρονο και πολύτιμο 

εργαλείο, που ικανοποιεί πολλές από τις ανάγκες τις εταιρίας σε θέματα οργάνωσης 

και επικοινωνίας με τους πελάτες. Βέβαια όπως σε κάθε σύστημα, έτσι και στο 

συγκεκριμένο πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.  

Για παράδειγμα, όσον αφορά την πρόσβαση όλων των πληροφοριών που 

αφορούν ένα πελάτη μέσω ενός συστήματος, θα μπορούσε να υπάρξει ενοποίηση του 

λογιστηρίου με το CRM και με το AESS. Έτσι ο χρήστης του συστήματος θα μπορεί 

να δει εκτός από το ιστορικό των επαφών με το κέντρο και το ιστορικό των 

εξετάσεων που έχει διεξάγει, και την προϊστορία του πελάτη σε οικονομικά θέματα. 

Το πιο σημαντικό είναι πως όλες οι παραπάνω πληροφορίες, αν θα είναι διαθέσιμες 

μέσω ενός μόνο συστήματος, γεγονός που μεταφράζεται σε κερδισμένο χρόνο και 

αύξηση παραγωγικότητας του εργαζομένου.  

Επίσης για την άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και 

τυποποιημένων αποριών ή άλλων αναγκών της εταιρίας, μπορεί να δημιουργηθεί ένα 

επιπλέον module. Μέσα από το module αυτό, το σύστημα θα αποστέλλει 

τυποποιημένες απαντήσεις μέσω email, γεγονός που θα γλιτώσει χρόνο και κόπο 

στους υπαλλήλους της εταιρίας. Με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά οργανώνεται 

καλύτερα και το τμήμα εξυπηρέτησης, δημιουργώντας υπεραξία για την εταιρία αφού 

οι πελάτες εξυπηρετούνται άμεσα, άκοπα και προπάντων αποτελεσματικά.      

Τέλος, όσον αφορά τη μελλοντική έρευνα πάνω στο θέμα των CRM οι 

προσπάθειες προς γενικότερη βελτίωση του συστήματος θα πρέπει να στραφούν προς 

την ολική απεξάρτηση του συστήματος από το χαρτί. Αυτό που εννοούμε με πιο απλά 

λόγια, είναι πως όλες οι αναφορές και όλες οι εργασίες που εκτελούνται μέσω του 

συστήματος να γίνονται ηλεκτρονικά χωρίς την παρεμβολή του χαρτιού. Έτσι η 

εταιρίες θα γλιτώνουν το κόστος που απαιτεί ο χώρος αποθήκευσης και το χρόνο που 

χρειάζεται για να αρχειοθετηθούν οι αναφορές. Επιπρόσθετα όλες οι πληροφορίες θα 

είναι άμεσα προσπελάσιμες και συγκεντρωμένες σε ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία 

εύκολα και γρήγορα μπορούν μέσω της τεχνολογίας να μορφοποιηθούν και να 

υποστούν επεξεργασία σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη ανά περίσταση. 

Ένας ακόμη τομέας του συστήματος, που χρίζει περαιτέρω έρευνας για την 

υλοποίηση του, είναι οι αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος με 

την ολοκλήρωση ενός έργου. Η αρχική ιδέα είναι η κατασκευή ενός module το οποίο 

θα ειδοποιεί το χρήστη όταν υλοποιείται μια εργασία που τον ενδιαφέρει και που ο 
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ίδιος ζήτησε από το σύστημα να τον ειδοποιήσει. Ο χρήστης θα θέτει τα όρια, που 

όταν ικανοποιηθούν θα γίνεται η ειδοποίηση μέσω του συστήματος. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο η ειδοποίηση θα μπορεί να πραγματοποιείται στον λογαριασμό του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του χρήστη. Αυτό μπορεί να γίνει για πιο άμεση 

και έγκαιρη ειδοποίηση του χρήστη, καθώς στην υλοποίηση των διεργασιών κυρίως 

των μεγάλων εταιριών, εμπλέκονται συνήθως αρκετά άτομα.     
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