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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 
και με τη μελέτη της παρούσας κατάστασης ως προς την υιοθέτηση εφαρμογών 
CRM λύσεων στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παράλληλα τις σχετικές αναδυόμενες 
τάσεις των επιχειρήσεων, των πελατών, των προμηθευτών λογισμικού CRM αλλά 
και των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας. 
Αρχικά γίνεται θεωρητική θεμελίωση από την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φιλοσοφία και στην επιχειρηματική κουλτούρα που 
απαιτείται για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα σύστημα CRM (ορισμός, 
τεχνολογική – επιχειρηματική διάσταση, βασικές αρχές υλοποίησης και 
προϋποθέσεις, στάδια υλοποίησης, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, κύριες αιτίες 
αποτυχίας, μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής, μέτρηση απόδοσης, 
επιχειρηματικά – λειτουργικά οφέλη, εμπλεκόμενα μέρη, στάδια ανάπτυξης, 
απόδοση επένδυσης, συνεργασία με άλλα πληροφοριακά συστήματα, ολοκλήρωση, 
απαιτούμενη επιχειρησιακή κουλτούρα, αναγκαίες αλλαγές, στρατηγική). 
Επισημαίνεται η σπουδαιότητα της ικανοποίησης του πελάτη και υπογραμμίζεται το 
όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση από την ικανοποίηση αυτή. Επίσης, 
γίνεται αναφορά στις υπάρχουσες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διαπιστώσουμε το βαθμό υιοθέτησης 
εφαρμογών CRM λύσεων στην Ελλάδα σε σχέση με την παγκόσμια αγορά.  
Στη συνέχεια και αφού έχει αποσαφηνιστεί ότι το CRM είναι πρώτα από όλα μια 
φιλοσοφία και ότι η σύγχρονη τεχνολογία έρχεται να υποστηρίξει την φιλοσοφία 
αυτή, παρουσιάζονται διάφορα προϊόντα λογισμικού (software)  CRM, με σκοπό τον 
εντοπισμό των στοιχείων διαφοροποίησής τους καθώς και των δυνατοτήτων τους. 
Αναφέρεται η τεχνολογία που χρησιμοποιούν καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης 
που παρέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων, της 
Εξυπηρέτησης κ.λπ. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο τυποποιούν 
και απλοποιούν την καθημερινή εργασία, αποτυπώνοντας την κάθε ενέργεια με τον 
πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, κεντρικά σημεία γνώσης που δίνουν πλήρη εικόνα 
του πελάτη με απλές κινήσεις αναζήτησης. Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης ενισχύεται 
και ικανοποιείται αλλά ταυτόχρονα διευκολύνονται και οι επιχειρηματικές 
αποφάσεις. Ακόμη, διαχέεται η πληροφορία σε όλο τον επιχειρησιακό οργανισμό για 
την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της γνώσης.   
Επιπλέον, αναλύεται μια μελέτη περίπτωσης (Case Study) με σκοπό να αποδώσει 
μια σαφή εικόνα των προβλημάτων, των ευκαιριών, των περιορισμών, των τάσεων 
αλλά και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων εφαρμογών. 
Συγκεκριμένα, εξετάζεται η περίπτωση του Ομίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Αρχικά 
γίνεται μια παρουσίαση του Ομίλου και στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στη 
στρατηγική που ακολουθεί ο Όμιλος και στο πως έχει υιοθετήσει την 
πελατοκεντρική φιλοσοφία και το CRM στη στρατηγική αυτή. Εξετάζουμε τις 
επιλογές που έκανε όσον αφορά στα συστήματα, στα modules που διαθέτουν, στις 
υπηρεσίες που παρέχουν στα διάφορα τμήματα, επισημαίνουμε τις προϋποθέσεις 
που έπρεπε να συντρέχουν ώστε να υλοποιηθεί η επένδυση  καθώς και τα βήματα 
εφαρμογής του προγράμματος CRM.  Τέλος, ακολουθεί σχολιασμός της 
συγκεκριμένης περίπτωσης, όπου εντοπίζονται κάποια σημεία που αποτελούν 
παράδειγμα προς μίμηση καθώς και κάποια άλλα που χρήζουν επανεξέταση. Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει επίσης, να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία που απεικονίζονται 
έχουν συλλεχθεί με προσωπικές συνεντεύξεις (in-depth interviews) από αρμόδια 
πρόσωπα με χρήση μη δομημένου ερωτηματολογίου.  

 



Ολοκληρώνοντας την εργασία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο καταναλωτής 
αποτελεί τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο καθορίζεται και αναπτύσσεται η 
στρατηγική κάθε σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά στην 
πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό έχει συντελέσει, αφ' ενός στη 
δημιουργία ενός εντονότατα ανταγωνιστικού πλαισίου δράσης και αφ' ετέρου 
καταδεικνύει τη δύναμη αυτής της ομάδας κοινού. Η υιοθέτηση της 
πελατοκεντρικής φιλοσοφίας αποτελεί πλέον μονόδρομη επιλογή, μια φιλοσοφία 
που πρέπει να ενστερνιστεί ολόκληρη η  επιχείρηση, γεγονός που σημαίνει 
υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση και εκπαίδευση προσωπικού. Συνεπώς οι 
επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους πελάτες, αν θέλουν να 
στοχεύουν στην κατ’ εξακολούθηση και όχι μόνο στην εφήμερη συναλλαγή, γιατί 
μόνο έτσι θα γνωρίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, το βαθμό ικανοποίησής 
τους και ως εκ τούτου να τους διατηρούν αφοσιωμένους.  Οι νέες τεχνολογίες 
έρχονται να ενισχύσουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων, δημιουργώντας 
εξειδικευμένα προγράμματα CRM, η επιλογή των οποίων αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα επιτυχίας και πρέπει να καθορίζεται από τη στρατηγική που ακολουθεί η 
κάθε επιχείρηση και όχι η τεχνολογία να καθορίζει τη στρατηγική.  
Επιπλέον, γίνονται προτάσεις για διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας και υιοθέτησης, 
από τις επιχειρήσεις, μιας πολιτικής που στόχο θα έχει την ικανοποίηση και κατ’ 
επέκταση την αφοσίωση των πελατών τους.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ιδιαίτερα εκτενής είναι η συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα γύρω από την 
ανάγκη των επιχειρήσεων να αλλάξουν, να καταστούν πελατοκεντρικές, να 
επενδύσουν στο παράγοντα «πελάτης» και να δημιουργήσουν μια ευέλικτη και 
κυριότερα αποτελεσματική σχέση μαζί του. Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, η 
έννοια του Customer Relationship Marketing ή Management (CRM) ή διαφορετικά 
η Διαχείριση της Σχέσης με τον Πελάτη αποκτά σημαντικό νόημα, καθώς αποτελεί 
έναν από τους πιο δημοφιλείς τομείς εκσυγχρονισμού σε μια επιχείρηση σήμερα και 
αφορά κυρίως τον τομέα του front-office, ο οποίος έχει άμεσες επιπτώσεις στα 
έσοδα μιας επιχείρησης.    
Τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια η συνεχής προσπάθεια των επιχειρήσεων 
για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της μείωσης του κόστους 
παραγωγής, τις οδήγησε σε μια σειρά επενδύσεων σε Συστήματα Διαχείρισης 
Εταιρικών Πόρων (ERP) και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM). Σήμερα οι εταιρίες 
αντιλαμβάνονται ότι τα ανταγωνιστικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από τη 
χρήση τέτοιων συστημάτων δεν είναι αρκετά για να τις διαφοροποιήσουν από τον 
ανταγωνισμό. Η βασισμένη στο κόστος ιδεολογία, στην οποία τα περιθώρια 
βελτιώθηκαν μέσω της αποδοδοτικότητας του back-office, πρέπει να συμπληρωθεί 
από την εστίαση στην αποτελεσματικότητα του front-office. Αυτό σημαίνει ότι η 
εξυπηρέτηση των πελατών πρέπει να έρχεται πρώτη στις προτεραιότητες της 
επιχείρησης, μια φιλοσοφία (αυτή της Διαχείρισης των Σχέσεων με τους Πελάτες) 
που δεν είναι καινούργια, κάθε άλλο, υπήρχε από τη στιγμή που εμφανίσθηκαν οι 
πρώτες εμπορικές συναλλαγές. Αρκεί να σκεφτούμε το μαγαζί της γειτονιάς και τις 
προσωπικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη του.  
Η εισαγωγή όμως μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και η όξυνση του ανταγωνισμού 
είχε σαν αποτέλεσμα, αρχικά οι επιχειρήσεις να προσεγγίζουν τους πελάτες ως μία 
ενιαία μάζα, σταδιακά και με βάση τις αρχές του μάρκετινγκ, να διαχωρίζουν τους 
πελάτες σε τμήματα για να φτάσουμε σήμερα στην ικανοποίηση των αιτημάτων των 
πελατών καθενός ξεχωριστά, προκειμένου οι επιχειρήσεις να παρουσιάσουν ένα 
φιλικό πρόσωπο αλλά και να εξασφαλίσουν την εύνοια του πελάτη, εκμηδενίζοντας 
τον ανταγωνισμό.  
Το Μάρκετινγκ των Σχέσεων με τον πελάτη βασίζεται στη θεωρητική άποψη ότι 
υπάρχει ένα «συνεχές» των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες, το οποίο 
ξεκινά από μία οπτική η οποία αρχικά στοχεύει στην επίτευξη απλών συναλλαγών 
με τους πελάτες και φτάνει έως την υιοθέτηση μακροπρόθεσμων και αμοιβαία 
ικανοποιητικών σχέσεων με αυτούς [Σαρμανιώτης, κ.ά., 2004]. Σε πρακτικό επίπεδο, 
το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση των σχέσεων της εταιρίας με τους πελάτες και η 
σύνδεση μαζί τους, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα της καταναλωτικής 
τους ζωής, γεγονός που σημαίνει πιστότητα του πελάτη προς την επιχείρηση 
[Κουμπαρέλης, 2003]. Άρα ο πελάτης είναι το κέντρο γύρω από το οποίο κινείται η 
επιχείρηση, αφού όπως είναι γνωστό κοστίζει πολύ περισσότερο (20%-40%) το να 
αποκτήσεις ένα καινούργιο πελάτη, από το να διατηρήσεις έναν που ήδη έχεις 

 



[Kelley κ.ά., 2003], καθώς επίσης από το 20% των πελατών μιας επιχείρησης 
πραγματοποιείται το 80% των εσόδων της (αρχή του Pareto). 
Η Διαχείριση, λοιπόν, της Σχέσης των επιχειρήσεων με τους πελάτες και η άμεση 
βελτίωση των διαδικασιών πωλήσεων και υποστήριξης που θα ενισχύουν και θα 
εδραιώνουν τη σχέση αυτή, έχουν αναγνωρισθεί σήμερα ως πρωταρχική ανάγκη, 
αλλά και μια κρίσιμη παράμετρος ανάπτυξης και σταθερότητας κάθε εταιρίας που 
επιθυμεί να διαφοροποιηθεί, αποκτώντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Σε όλα τα παραπάνω, ήρθαν να προστεθούν τα θεαματικά αποτελέσματα της 
τεχνολογικής προόδου που έφεραν ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο των 
πληροφοριακών συστημάτων και που με τη σειρά τους οδήγησαν στην ανάπτυξη 
δικτύων και κυρίως στην ανάπτυξη του Διαδίκτυου. Οι αλλαγές αυτές δεν άφησαν 
ανεπηρέαστο το μάρκετινγκ και κυρίως το Μάρκετινγκ των Σχέσεων, που υιοθέτησε 
τις νέες τεχνολογίες, με τα contact centers ή call centers σε πρώτο στάδιο, Internet, e-
mail, database marketing σε επόμενο στάδιο, μέχρι τη δημιουργία συστημάτων 
(software) CRM.  
Δικαιολογημένα, λοιπόν,  πολλοί υποστηρίζουν ότι το CRM αποτελεί τη 
σημαντικότερη επανάσταση, στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων μετά την εφεύρεση 
του εργοστασίου και την υιοθέτηση της γραμμής παραγωγής [Κotorov, 2003].    
 
 

 



1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  
 
Ο όρος CRM εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στην ελληνική πραγματικότητα. Τι 
είναι όμως η νέα αυτή προσέγγιση στη σχέση των εταιρειών με τους πελάτες τους, 
και τι μπορεί να προσφέρει και στις δύο πλευρές; Είναι το CRM μια ακόμα πηγή 
εσόδων για τις εταιρείες παροχής λογισμικού ή ένα πραγματικό εργαλείο το οποίο 
μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμα καθώς και μακροπρόθεσμα οφέλη σε όσες 

εταιρείες επενδύσουν στην απόκτηση και εφαρμογή του;  
Μία από τις θεμελιώδης παρανοήσεις για το CRM είναι ότι όρος αφορά σε μια νέα 
ομάδα εφαρμογών και συστημάτων που η εταιρία εγκαθιστά με στόχο την βελτίωση 
των πωλήσεών της και κατ επέκταση των κερδών της. Η Διαχείριση των Σχέσεων με 
τους πελάτες είναι μια επιχειρησιακή φιλοσοφία που τοποθετεί τον πελάτη στη 
καρδιά των διαδικασιών, των δραστηριοτήτων και της κουλτούρας μιας επιχείρησης. 
Το CRM προϋποθέτει την αλλαγή φιλοσοφίας μέσα στην εταιρία και την 
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη ως ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξής της. Εάν 
μια εταιρία θέλει να είναι ανταγωνιστική οφείλει να μετατοπίσει τη στρατηγική 
μάρκετινγκ από το να διαχειρίζεται το product profitability στο να διαχειρίζεται το 
αποκαλούμενο Customer profitability.  
To CRM δεν είναι ένα προϊόν αλλά μια στρατηγική που στηρίζεται στην ανάπτυξη 
σχέσεων με τους πελάτες. Το CRM επικεντρώνεται στη διατήρηση πελατών. 
Δεδομένου ότι η αγορά παγιώνεται και οι προμηθευτές είναι όλο και πιο 
αποτελεσματικοί στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, δεν είναι πλέον 
εύκολο να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. Συγχρόνως, καθώς η ποιότητα 
των προϊόντων βελτιώνεται, οι προσδοκίες των πελατών αυξάνονται. Εφόσον ο 
πελάτης έχει την δυνατότητα να αλλάξει τον προμηθευτή σχετικά ανώδυνα (ή οι on 
line customers με ένα απλό κλικ στο ποντίκι), η διατήρηση της πίστης (loyalty) 
γίνεται δύσκολη υπόθεση. Τελικά, η εταιρία μόνο από τη σωστή διαχείριση της 
σχέσης με τον πελάτη, μπορεί να αυξήσει την αφοσίωσή του και άρα την 
αποτελεσματικότητά της και αυτό ουσιαστικά είναι το CRM [Αλεξίου, κ.ά.,  2005].  
Σύμφωνα με τοn Άρη Πανταζόπουλο, ιδρυτή του crm2day, “το CRM είναι μια 
επιχειρηματική προσέγγιση που αφορά σε προσωπικό, διαδικασίες και τεχνολογία 
προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις σχέσεις ενός οργανισμού με όλους τους πελάτες 
του. Η πραγματική αξία του CRM είναι στο μετασχηματισμό της στρατηγικής, των 
λειτουργικών διαδικασιών, και των επιχειρηματικών λειτουργιών για να 
διατηρηθούν οι πελάτες και να αυξηθεί η πίστη τους και η κερδοφορία” 
[www.CRM2DAY.com].  
Ο Adrian Payne, Καθηγητής και Διευθυντής του Center for Relationship Marketing 
στο Πανεπιστήμιο Cranfield της, Αγγλίας, συνοψίζει την άποψή του για το CRM ως 
εξής: “To CRM συνιστά την προσπάθεια μια επιχείρησης ή ενός οργανισμού να 
μεγιστοποιήσει την αξία του πελάτη για την ίδια, δημιουργώντας χτίζοντας και 
επιμηκύνοντας τις σχέσεις της με τους πελάτες, με σκοπό να τους πουλήσει 
περισσότερα, να κάνει cross selling και να τους διατηρήσει περισσότερο [Κουρής, 
2000].  
Ο Regis Mckenna, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Stanford και Harvard των Η.Π.Α. 
περιγράφει το CRM ως “το χτίσιμο και τη διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες 
της επιχείρησης, μέσω της ένταξης των καταναλωτών στο σχεδιασμό, στην 
ανάπτυξη στη παραγωγή και στις πωλήσεις της. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία [Κουρής, 2000].  
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Ακόμη το CRM αναφέρεται στη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διατήρηση 
πετυχημένων σχέσεων με του πελάτες διαχρονικά. Στόχος τους είναι η συνεχής 
ικανοποίηση του πελάτη, η οποία επιφέρει αφοσίωση στην εταιρία με τελικό 
αποτέλεσμα τη δημιουργία μακροπρόθεσμα επικερδών πελατειακών σχέσεων 
[Massey, κ.ά., 2001]. 
Επίσης το CRM δεν είναι ένα προϊόν, αλλά μια επιχειρηματική φιλοσοφία που 
προσεγγίζει διάφορα ανεξάρτητα τμήματα του οργανισμού. Οι εφαρμογές CRM 
είναι σχεδιασμένες  για να διευκολύνουν την ενοποίηση, την ανάλυση και την 
διάδοση των πληροφοριών από τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες. Για να 
είναι εφαρμόσιμη μία λύση CRM χρειάζεται να είναι τεχνικά ολοκληρωμένη και ως 
εκ τούτου απαιτεί συνεπής διαμοιραζόμενες αποθήκες πληροφοριών των πελατών. 
[Vlachopoulou, κ.ά., 2002]. 
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το CRM σίγουρα δεν είναι απλά μια τεχνολογική 
εφαρμογή την οποία αρκεί να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να 
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά και την αποδοτικότητά τους. Σε αντίθεση με ότι 
πιστεύεται ή εφαρμόζεται από πολλές επιχειρήσεις, η έννοια του CRM είναι 
συνυφασμένη με την στρατηγική, την κουλτούρα και τις εσωτερικές διαδικασίες 
των επιχειρήσεων. Αποτελεί μία ευρύτερη φιλοσοφία, πελατοκεντρική που εστιάζει 
στις διαφοροποιημένες ανάγκες του κάθε πελάτη, μέσα από τη διαδικασία 
ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. Πρόκειται για μια μεθοδολογία που θέτει τον 
πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής διαδικασίας και στόχος της είναι η 
διαχρονική πώληση και εξυπηρέτηση πελατών, πιστών στα προϊόντα και στην 
επιχείρηση, μέσα από ένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης. Η τεχνολογία, 
δηλαδή το συγκεκριμένο software, αποτελεί εργαλείο για την υποστήριξη μιας CRM 
προσέγγισης, δεδομένου ότι με τη συμβολή της δημιουργούνται βάσεις δεδομένων 
για κάθε πελάτη ή για ομάδες πελατών, με συλλογή πληροφοριών από τον ίδιο τον 
πελάτη ή από την επαφή που έχει με την επιχείρηση και με τα εναλλακτικά δίκτυα 
διανομής (Internet κλπ). Η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης 
πελατών  (integrated CRM) επιτρέπει στην επιχείρηση να έχει πλήρη εικόνα της 
σχέσης που διατηρεί με τον κάθε πελάτη.  

 



1.2 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ E-CRM  
 
Πριν από την ανάπτυξη του Internet το CRM αποτελούσε μια εξειδικευμένη 
δραστηριότητα, η οποία λόγω του κόστους και της πολυπλοκότητάς της μπορούσε 
να αναληφθεί μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις. Σήμερα όμως, η εξέλιξη και το 
χαμηλό κόστος του Διαδικτύου έδωσε ώθηση στο CRM και έτσι οι δυνατότητες και 
τα οφέλη του είναι προσιτά σε κάθε εταιρία που δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο, 
ανεξαρτήτως μεγέθους. Η επίδραση μάλιστα του Internet ήταν τέτοια που 
επικράτησε κυρίως ο όρος E-CRM, όπως με τις περισσότερες έννοιες γύρω από το 
διαδίκτυο.  
Πάντως παρότι το όνομά του προκύπτει από τη χρήση του Διαδικτύου και μόνο, δεν 
είναι έτσι. Το e-CRM δεν αποτελεί μόνο πρακτική για την διαχείριση των σχέσεων 
με τους πελάτες του Διαδικτύου, έστω κι αν η δικτυακή οικονομία είναι αυτή που το 
έφερε στο προσκήνιο. Το e-CRM παρέχει στις εταιρίες τα μέσα για την κατάλληλη, 
προσωποποιημένη και αλληλεπιδραστική επικοινωνία με τους πελάτες, τόσο μέσω 
ηλεκτρονικών όσο και μέσω παραδοσιακών καναλιών. Τεχνολογικά, απορρέει από 
τις τεχνικές που αύξησαν την αποδοτικότητα των τηλεφωνικών κέντρων και του 
εξατομικευμένου μάρκετινγκ για την προώθηση μαζικά παραγόμενων προϊόντων σε 
μικρά τμήματα της αγοράς. Πάνω σ’ αυτές τις τεχνικές βασίζεται και τις επεκτείνει 
με νέες τεχνολογίες τμηματοποίησης και ανάλυσης της αγοράς, νέα κανάλια 
επικοινωνίας και «1 προς 1» αλληλεπίδραση. Γεγονός είναι ότι οι πελάτες σήμερα 
απαιτούν ό,τι και πάντοτε: πολλαπλές δυνατότητες επιλογής, εύκολη και υπεύθυνη 
εξυπηρέτηση σε μια διαδικασία που χρωματίζεται με έναν προσωπικό τόνο. Στη νέα 
οικονομία, τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν για αλληλεπίδραση με 
τους πελάτες έχουν πολλαπλασιαστεί. Για να σταθούν επαρκώς στο νέο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν την ίδια ποιότητα 
υπηρεσίας μέσα από όλα τα κανάλια επικοινωνίας: Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ηλεκτρονική συνομιλία, διαδικτυακή τηλεφωνία, τηλέφωνο και φάξ. 
Για παράδειγμα, οι πελάτες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να συγκρίνουν τιμές, 
αλλά παράλληλα θέλουν να έχουν την δυνατότητα να στείλουν ένα e-mail, να 
μιλήσουν τηλεφωνικά με κάποιον πωλητή κ.α στην περίπτωση που απαιτούν 
επιπλέον εξυπηρέτηση. Όπως γίνεται κατανοητό, το e-CRM βρίσκεται σε υψηλότερη 
κλίμακα από το CRM, γιατί επιχειρεί να συνενώσει τα διεσπαρμένα κανάλια 
επικοινωνίας και τη συσσωρευμένη πληροφορία γύρω από αυτά. Παράλληλα, το e-
CRM αφορά στην προώθηση σε επίπεδο “1 προς 1” – έντονα εξατομικευμένων σε 
πληροφορία προϊόντων, σε αντίθεση με το CRM το οποίο αφορά στην προώθηση 
πάλι σε επίπεδο «1 προς 1» - μαζικά παραγόμενων προϊόντων [Κόπανος, 2000].  
Οι δραστηριότητες που περιγράφουν την επιχειρηματική του διαδικασία αφορούν: 1) 
στο σχεδιασμό των αλληλεπιδράσεων επιχείρησης και πελατών 2) στην 
εξατομίκευση της κάθε δράσης για κάθε πελάτη 3) στην επικοινωνία με τον πελάτη, 
στον κατάλληλο χρόνο και τόπο και με το κατάλληλο επικοινωνιακό μέσο και 4) στη 
διευκόλυνση και στο κλείσιμο της συναλλαγής. 
Επιπρόσθετα το E-CRM, δεδομένου ότι αποτελεί το ηλεκτρονικό μέρος της 
συνολικής δραστηριότητας του CRM, περιλαμβάνει και την υλοποίηση κλασικών 
εφαρμογών στο Διαδίκτυο όπως: 
 

• Customer information building Συλλογή πληροφοριών (π.χ. buying history, 
δημογραφικά στοιχεία κ.λπ.) και αξιοποίησή τους για την παροχή όσο το 
δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες  (operational CRM).  

 



• Customer retention Δημιουργία σεναρίων επικοινωνίας (π.χ. ποιες 
απαντήσεις πρέπει να δίνονται στον πελάτη για κάθε πιθανή ερώτηση ή 
παράπονό του) και η αναγνώριση ευκαιριών για επιπρόσθετες πωλήσεις 
(μέσα από την ανάλυση των ερωτήσεων που δέχεται το customer care).  

• Targeted customer acquisition Εύρεση των πελατών (ή υποψήφιων 
πελατών) με το πιο ενδιαφέρον προφίλ (υψηλή πιθανότητα για 
επαναλαμβανόμενες αγορές μεγάλης αξίας).  

• Visitor conversion Μετατροπή των επισκεπτών σε αγοραστές. Για 
παράδειγμα, παρακολουθώντας τις κινήσεις των πελατών μέσα στο site ή το 
e-shop (π.χ. ποιες σελίδες επισκέφθηκε ο χρήστης πριν αγοράσει) η εταιρεία 
μπορεί να πληροφορηθεί ότι ο χρήστης Χ αγόρασε μεν μια τηλεόραση, αλλά 
δαπάνησε και αρκετό χρόνο στις σελίδες για MP3 players άρα πιθανότατα 
σκέφτεται και την αγορά μια παρόμοιας συσκευής.  

• Customer analysis Αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αξίας του πελάτη για 
την επιχείρηση (analytical CRM). Αυτή επιτυγχάνεται με υπολογισμό 
παραμέτρων όπως το LifeTime Value (των προσδοκώμενων εσόδων από 
αυτόν τον πελάτη) με βάση το οποίο εκτιμούμε πόσους πόρους αξίζει να 
αφιερώσουμε σε αυτόν προκειμένου να κερδίσουμε την προτίμησή του.  

• Cooperative Marketing Συνεργασία με τα συστήματα (ή τα δεδομένα) 
CRM άλλων μη ανταγωνιστικών εταιρειών και αγορά ή ανταλλαγή 
δεδομένων (για παράδειγμα μια εταιρεία η οποία πωλεί rewritable CD disks 
θα μπορούσε να διαφημίσει τις υπηρεσίες της στους πελάτες μιας εταιρείας η 
οποία πωλεί rewritable CD drives).  

• Viral Marketing Αξιοποίηση της τεχνολογίας FTAF (Forward-to-a-Friend) 
η οποία δίνει σε κάθε πελάτη τη δυνατότητα να στείλει μέχρι και σε 20 
(συνήθως) φίλους και γνωστούς του ένα προσωπικό e-mail, εκθειάζοντας τα 
προϊόντα κάποιας επιχείρησης. Χάρη σε συστήματα FTAF μια εταιρεία 
μπορεί να γνωρίζει ποιοι πελάτες της την διαφημίζουν περισσότερο σε 
τρίτους και να τους ανταμείψει ανάλογα.  

• Campaign Analysis Παρακολουθεί σε ποιες απ' τις προσφορές που 
στάλθηκαν ανταποκρίθηκε θετικά ο πελάτης, ποιες τον έκαναν να ζητήσει 
περισσότερες πληροφορίες (έστω κι αν τελικά δεν αγόρασε) κ.λπ. [Γιώργος 
Επιτήδειος,  www.gepiti.com, 2005] 

Τέλος το Ε-CRM μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από την καταναλωτική μεριά και στην 
αντίστοιχη των εμπορικών σχέσεων ή προμηθευτών. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη 
δυνατότητα για Business to Consumer CRM και Business to Business CRM 
[Vlachopoulou, κ.ά., ---].  
Επιπλέον, εξειδικευμένα προγράμματα Ε-CRM μπορούν να δημιουργήσουν 
στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ εταιριών με ομοειδείς πελάτες, ώστε όλα τα μέλη της 
συμμαχίας να κερδίσουν από τη διείσδυση σε ακόμη περισσότερους πελάτες, καθώς 
και να διευρύνουν τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, μέσα από την 
ταυτόχρονη διεύρυνση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης [Snullin, κ.ά., 2004]. 
Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επίδραση της τεχνολογίας είναι 
τέτοια που οι δύο έννοιες CRM και E-CRM έγιναν σχεδόν ταυτόσημες και 
χρησιμοποιούνται από τη βιβλιογραφία υποδηλώνοντας την ίδια έννοια.   
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1.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CRM ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
 
Η ορθή εφαρμογή του CRM αποτελεί πρόβλημα για τις περισσότερες εταιρίες. 
Πολλές επιχειρήσεις, όπως αυτές τις λιανικής, είναι ανίκανες να προσδιορίσουν 
ποιοι είναι οι πελάτες τους. Εκείνες που μπορούν, σπάνια έχουν μια ακριβή εκτίμηση 
για το ποιοι είναι οι πιο κερδοφόροι ή ποιοι θα γίνουν οι πιο κερδοφόροι. Λίγες 
καταλαβαίνουν τι θέλουν πραγματικά οι πελάτες τους, για ποια γκάμα προϊόντων 
ενδιαφέρονται ή ποιο επίπεδο εξυπηρέτησης απαιτήθηκε [Αλεξίου, κ.ά. 2005].  
Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής 
και της φιλοσοφίας που διέπει μια επιχείρηση. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι η 
σημαντικότερη προϋπόθεση. Η δέσμευση σ’ ένα πελατοκεντρικό στόχο σε ολόκληρη 
την επιχείρηση είναι πρωταρχικός παράγοντας για την εφαρμογή επιτυχημένων 
CRM λύσεων, γεγονός που προϋποθέτει την υποστήριξη της Διοίκησης και του 
ανθρώπινου δυναμικού της [Gefen, κ.ά., 2002].  
Πιο συγκεκριμένα μια επιχείρηση πριν από την υλοποίηση μιας CRM στρατηγικής 
πρέπει:  
 

Πρώτα από όλα, να καταγράψει τις απαιτήσεις της επιχείρησης, τα είδη των 
πελατών που έχει, τη συχνότητα των πωλήσεων, τους τομείς που αυτές 
αφορούν, τους πωλητές και τα προβλήματα που οι πελάτες μπορεί να 
αντιμετωπίσουν με τα προϊόντα της επιχείρησης. Ακόμη πρέπει να ληφθούν 
υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό που θα απαιτηθεί καθώς και οι οικονομικές 
απαιτήσεις. 

• 

• 

• 

• 

Δεύτερον, να ελέγξει ποιες προσαρμογές χρειάζονται στη νοοτροπία της 
επιχείρησης. Η επιτυχία του CRM εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το 
κατά πόσο η επιχείρηση θα προσαρμοστεί στη νοοτροπία που απαιτείται. Ο 
πελάτης πρέπει να λαμβάνει προσωποποιημένες προς αυτόν υπηρεσίες χωρίς 
να του παρέχονται απαραιτήτως από ένα συγκεκριμένο στέλεχος της 
επιχείρησης. Με την εγκατάσταση ενός συστήματος CRM, παύει να έχει 
ουσιαστικό νόημα η έκφραση «ο πελάτης μου», καθώς οποιοσδήποτε έχει 
πρόσβαση στο CRM μπορεί να γνωρίζει τα πάντα για κάθε πελάτη. Το CRM 
βάζει πρότυπα σε κάθε τμήμα για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ο 
κάθε πελάτης. 
Τρίτον, να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις των εργαζομένων και να τους βοηθήσει 
να υιοθετήσουν το CRM ως στρατηγική της επιχείρησης. Θα πρέπει να 
εξηγήσει τους λόγους που επιβάλλουν την υιοθέτησή του και να επισημάνει 
τις συνέπειες της μη αλλαγής και τα οφέλη της αλλαγής. Κάτι τέτοιο μπορεί 
να το πετύχει με την διενέργεια τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων, με 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, παρέχοντας κίνητρα και επιβραβεύοντας αυτούς που 
πρωτοστατούν, ακούγοντας τους προβληματισμούς των εργαζομένων και 
έχοντας ανοχή στα αρχικά παράπονα τους. 
Τέταρτον, να υπάρχει καλή προετοιμασία. Η επιτυχημένη εγκατάσταση 
αρχίζει πολύ πριν από τη φυσική εγκατάσταση του λογισμικού. Αρχίζει και 
εξαρτάται από την καταγραφή των επιχειρηματικών απαιτήσεων όσο και από 
τη νοοτροπία των στελεχών που θα το χρησιμοποιήσουν. Κατά την 
προετοιμασία τα στελέχη πρέπει να καταγράψουν τους στόχους από την 
εγκατάσταση του CRM συστήματος. Οι στόχοι πρέπει να είναι 
συγκεκριμένοι (βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης των πωλητών κλπ) ώστε 
αφ’ ενός στη φάση της υλοποίησης να μπορούν να αποτυπωθούν ως 
απαιτήσεις και αφ’ ετέρου μετά την υλοποίηση να υπάρχει δυνατότητα 

 



καταγραφής της επιτυχίας ή όχι του συνολικού έργου. Ακόμη τα στελέχη θα 
πρέπει να ανασχεδιάσουν τις υφιστάμενες εταιρικές διαδικασίες ώστε να 
εξαλειφθούν λάθη του παρελθόντος και να αξιοποιηθεί καλύτερα το προς 
εγκατάσταση σύστημα [Σωτηρόπουλος, 2003] .  

 
Κυρίως όμως θα πρέπει να βελτιωθεί η κουλτούρα των στελεχών όσον αφορά τα 
σύγχρονα προϊόντα. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους αποτυχίας της 
εφαρμογής είναι η απουσία διευθυντικών στελεχών των τμημάτων όπου θα 
λειτουργήσει το CRM: των Πωλήσεων, του Μάρκετινγκ κλπ, τα οποία, 
αντιμετωπίζοντας το έργο ως «έργο πληροφορικής», θεωρούν πως οι υπεύθυνοι 
τεχνολογίας πρέπει να φροντίσουν για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος 
χωρίς τη δική τους εμπλοκή. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αντιληπτό ότι χρειάζεται 
άμεση και ολοκληρωτική συμμετοχή και υποστήριξη από τη Διοίκηση της εταιρίας 
[Gefen, κ.ά., 2002].   
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις –παραδοσιακές ή ηλεκτρονικές- που θα επιχειρήσουν να 
τοποθετηθούν στο χώρο του CRM, πρέπει να εξετάσουν έξι βασικά στοιχεία:  
 

Τα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας: νέα κανάλια επικοινωνίας, όπως το 
διαδίκτυο, έχουν γίνει το μέσο για γρήγορη, αλληλεπιδραστική και οικονομική 
επικοινωνία με τους πελάτες. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Την ίδια την επιχείρηση: μέσα από το CRM, είναι αναγκαίο να διαπεραστούν 
οριζόντια όλα τα τμήματα της επιχείρησης και τα στελέχη τους πρέπει να 
καταλαβαίνουν και να αποτιμούν τη συμπεριφορά του πελάτη. 
Την ενδυνάμωση των πελατών: πρέπει η επιχείρηση να κατανοήσει ότι μια 
στρατηγική CRM πρέπει να διευκολύνει τους πελάτες να διαλέγουν οι ίδιοι το 
πώς θα επικοινωνούν με την εταιρία και μέσα από ποιο κανάλι. Μέσα από μια 
τέτοια διαδικασία οι επιχειρήσεις πρέπει να κερδίζουν το προνόμιο να 
επικοινωνούν με τους πελάτες τους και όχι να τους θεωρούν δεδομένους.  
Την οικονομία των πελατειακών σχέσεων: λίγες είναι οι επιχειρήσεις που 
κατανοούν με ποιον τρόπο και μέσα από ποιο κανάλι θα διαθέσουν τα χρήματα 
τους για μια επικοινωνιακή τακτική.  
Την αποτίμηση των πελατειακών σχέσεων: η σωστή διάθεση χρημάτων σε 
επικοινωνιακές τακτικές εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο η 
επιχείρηση αποτιμά τα αποτελέσματα μιας επικοινωνιακής στρατηγικής, μέσα 
από τα διάφορα κανάλια επαφής με τους πελάτες. 
Την χρήση εξωτερικών πηγών πληροφορίας: η πληροφορία που είναι διαθέσιμη 
είτε από τρίτους είτε από λογισμικό το οποίο αναλύει τη συμπεριφορά πελατών 
στο Διαδίκτυο, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στην περαιτέρω κατανόηση των 
πελατών [Κόπανος, 2000].  

 
Εφόσον η επιχείρηση εξετάσει τα ζητήματα που αναφέρθηκαν, μπορεί να επενδύσει 
πάνω σε μια λύση CRM, η οποία θα καλύπτει τις παραπάνω δραστηριότητες. Όμως 
πριν προβεί στην αγορά και υλοποίηση ενός συστήματος CRM, πρέπει να έχει μια 
σαφή εικόνα για το κόστος υλοποίησης και εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος. 
Επικρατεί ένας μύθος για το κόστος υλοποίησης και εφαρμογής ενός τέτοιου 
συστήματος. Επικρατεί ένας μύθος, ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά, ότι μια λύση 
CRM είναι ιδιαίτερα ακριβή. Η αλήθεια είναι το κόστος μπορεί να έχει 
σημαντικότατες αποκλείσεις. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά σημεία τα οποία 
καθορίζουν το κόστος ενός τέτοιου συστήματος. 
 

 



 

Παράγοντας 
Επίδραση μέσα στους επόμενους 12 μήνες 
εφαρμογής του CRM 

1. Αριθμός χρηστών του CRM 
Software 

Το κόστος του Software αποτελεί μέχρι και το 42% 
υλοποίησης του Project. 

2. Γεωγραφικές περιοχές που θα 
καλυφθούν 

Το τηλεπικοινωνιακό κόστος για τη διασύνδεση των 
σημείων που θα εγκατασταθεί το σύστημα. 

3. Λειτουργίες της επιχείρησης 
που θα καλυφθούν π.χ πωλήσεις, 
marketing, customer service, 
προμηθευτές κλπ 

Η υποστήριξη περισσότερων διαδικασιών αυξάνει το 
κόστος. 
 

4. Η έκταση στην οποία θα 
υλοποιηθούν όλες αυτές οι 
διαδικασίες. 

Ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών που θα 
ενταχθούν στο CRM μπορεί να ανεβάσει το κόστος. 

5. Ο όγκος των 
παραμετροποιήσεων που 
απαιτούνται για την υλοποίηση 
του CRM μέσα στην επιχείρηση. 

Οι προσαρμογές ενός προϊόντος CRM μπορεί να 
αυξήσουν το κόστος μέχρι και 28%. 

6. Οι απαιτήσεις διασύνδεσης του 
CRM µε τα υπάρχοντα 
πληροφοριακά συστήματα. 

Αποτελεί από τους σημαντικότερους παράγοντες 
αύξησης του κόστους (έως και διπλασιασμό) και 
καθυστερήσεων (έως και 12 μήνες). 

7. Η ύπαρξη αξιοποιήσιμης 
υποδομής βάσεων δεδομένων. 

Η ύπαρξη ενός οργανωμένου τμήματος 
μηχανογράφησης και η λειτουργία μιας βάσεως 
δεδομένων θα μειώσει δραστικά το κόστος 
υλοποίησης. 

8. Νέος μηχανογραφικός 
εξοπλισμός 
9. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όσο νεότερος είναι ο 
υπάρχων εξοπλισμός τόσο μικρότερο θα είναι το 
κόστος υλοποίησης 

10. Διαχείριση αλλαγών στην 
επιχείρηση 
 

Εδώ θα πρέπει να υπολογισθεί το ανθρώπινο δυναμικό 
που θα συμβάλλει υπέρ των αλλαγών αλλά και οι 
υπάλληλοι που θα λειτουργήσουν ανασταλτικά 

Πηγή: [Πασχόπουλος, κ.ά., 2003 http://www.go-online.gr/ebusiness/index.html] 
 
Από τη στιγμή που θα εξεταστούν και οι παράγοντες του κόστους, η επιχείρηση θα 
πρέπει να καταστρώσει τα βήματα (φάσεις) και τη στρατηγική υλοποίησης 
προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχών προβλήματα κατά την 
εφαρμογή. Προηγουμένως όμως κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν τα συστήματα 
εκείνα με τα οποία μπορεί να συνδεθεί το CRM ώστε να παρέχει πιο ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες. 
 

 



1.4 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
Η έννοια του πελάτη, σε μια επιχείρηση που θα θελήσει να εγκαταστήσει ένα 
σύστημα CRM είναι κυρίαρχη. Κατά συνέπεια το σύστημα CRM θα πρέπει να 
επικοινωνεί και να ανταλλάσσει στοιχεία με μία σειρά από άλλα πληροφοριακά 
συστήματα μέσα στην επιχείρηση προκειμένου να δώσει στους εργαζόμενους μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των πελατών αλλά και για κάθε πελάτη 
ξεχωριστά. Ας δούμε επιγραμματικά σε ποια συστήματα έχει νόημα να συνδεθεί ένα 
CRM, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι σε κάθε επιχείρηση πρέπει να υπάρχουν όλα 
αυτά τα συστήματα ή οι διασυνδέσεις μαζί του:  

- ERP: Πελάτης σημαίνει οικονομικές συναλλαγές. Οι πληροφορίες που αφορούν 
τις συναλλαγές του κάθε πελάτη είναι χρήσιμες για τον πωλητή που συνομιλεί με 
έναν πελάτη.  

- Supply Chain Management: Όταν δεχόμαστε μία παραγγελία από έναν πελάτη, 
θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν η επιχείρηση έχει τα μέσα και τις κατάλληλες 
πρώτες ύλες διαθέσιμες για να την ικανοποιήσει.  

- Business Intelligence/Decision Support System: Όπως είδαμε και σε 
προηγούμενη ενότητα, αυτό αποτελεί το analytical CRM και συμβάλλει στην 
άντληση γνώσης από τα στοιχεία που συλλέγει ένα σύστημα CRM. 

- Call Center: Στην αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών συμβάλλει η 
διασύνδεση του με το σύστημα CRM. Για παράδειγμα φανταστείτε τον agent του 
τηλεφωνικού κέντρου ο οποίος, πριν απαντήσει μία κλήση (με τη χρήση 
αναγνώρισης κλήσης), έχει στην οθόνη του την καρτέλα του πελάτη που είναι 
στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. 

- Marketing Information System: Εάν η εταιρία έχει υλοποιήσει κάποιο 
σύστημα για την υποστήριξη των λειτουργιών του Marketing, τα στοιχεία από το 
CRM μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στο MIS.  

- Σύστημα υποστήριξης Πωλήσεων: Εάν υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο 
σύστημα για τις πωλήσεις, αυτό θα πρέπει να επικοινωνεί με το CRM. 

- Web: Οι πελάτες συνηθίζουν όλο και περισσότερο στην ιδέα της 
αυτοεξυπηρέτησης με τη χρήση web based εφαρμογών. Αυτές οι εφαρμογές 
αποτελούν επέκταση του CRM πάνω στο web.  

Σε κάθε περίπτωση διασύνδεσης, θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε να παρέχεται η 
κατάλληλη πληροφορία στους κατάλληλους ανθρώπους, χωρίς πλεονασμούς ή 
ελλείψεις. Στην ιδανική περίπτωση, μία εταιρεία μπορεί να εντάξει το σύνολο των 
συστημάτων της σε ένα Enterprise Information Portal (EIP), το οποίο αποτελεί το 
interface για όλα τα υποσυστήματα και θα φροντίζει ώστε να παρέχονται οι 
απαιτούμενες πληροφορίες σε κάθε εργαζόμενο.  
Μάλιστα, οι εταιρίες που παρέχουν συνολικές λύσεις ERP, CRM, SCM κ.λπ., τις 
παρέχουν συνήθως κάτω από μία ομπρέλα EIP, ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται 
να πηγαίνει από εφαρμογή σε εφαρμογή για να λάβει τα στοιχεία που θέλει. Είτε 
πρόκειται για εφαρμογές από τον ίδιο κατασκευαστή, είτε για εφαρμογές διαφόρων 
κατασκευαστών, η ανάγκη της διασύνδεσης θα προκύψει αργά ή γρήγορα για την 
κάθε επιχείρηση, οπότε είναι συνετό να έχει προβλεφθεί η δυνατότητα διασύνδεσης 
από την αρχή. 

 



Η χρήση ανοικτών προτύπων. Η ολοένα και μεγαλύτερη αξιοποίηση της γλώσσας 
XML και των βάσεων δεδομένων, δημιουργούν τις τεχνικές προϋποθέσεις για 
εύκολη διασύνδεση των συστημάτων. Επιπρόσθετα, η ολοένα και ευρύτερη χρήση 
web-based interfaces επιτρέπει την εύκολη ενοποίηση εφαρμογών, ακόμα κι εάν 
αυτές τρέχουν σε διαφορετικές πλατφόρμες, αφού από τους χρήστες αυτό που 
απαιτείται είναι απλός ένας web browser [Μακρυμανωλάκης, 2003] 
Σε όποια όμως περίπτωση, η φιλοσοφία του CRM απαιτεί την ενοποίηση 
τουλάχιστον τριών σημαντικών λειτουργιών της επιχείρησης: του μάρκετινγκ, των 
πωλήσεων και της εξυπηρέτησης. Οι λειτουργίες αυτές αποτελούν ουσιαστικά τους 
τομείς της επιχείρησης με τους οποίους έρχεται σε επαφή ο πελάτης, πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την πώληση. Οι τρεις αυτές διαδικασίες, ήταν παλιότερα 
ξεχωριστές, ενώ σήμερα είναι εμφανής η ισχυρή ενοποίησή τους, με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας, η οποία λαμβάνει υπόψη της και άλλες λειτουργίες της γενικότερης 
εφοδιαστικής αλυσίδας.    

 



 

1.5 ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
Όπως ήδη αναφέραμε, αυτό που προέχει προτού εγκατασταθεί οποιοδήποτε σύστημα 
CRM, είναι η υιοθέτηση και η εφαρμογή της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ των 
σχέσεων, από πλευράς επιχείρησης καθώς επίσης και του πελατοκεντρικού 
προσανατολισμού [Stringfellow, κ.ά., 2004].  
Επιπρόσθετα το CRM αποτελεί ευρύτερη φιλοσοφία την οποία πρέπει να αποδεχτεί 
και να υποστηρίξει η ανώτατη διοίκηση. Είναι ευθύνη της ανώτατης διοίκησης, η 
υποκίνηση και η εκπαίδευση του προσωπικού, όσον αφορά στη συμπεριφορά του με 
τους πελάτες αλλά και στο χειρισμό του συστήματος. Επίσης η επιτυχής υλοποίηση 
ενός CRM εξαρτάται από την αποδοχή και εφαρμογή του από όλα τα τμήματα της 
επιχείρησης που έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τον πελάτη.  
Το επόμενο στάδιο έχει να κάνει με την τεχνολογία, η οποία αποτελεί το αναγκαίο 
εργαλείο για την υλοποίηση και υποστήριξη μιας CRM προσέγγισης. Η συμμετοχή 
επιλεγμένων στελεχών της επιχείρησης στη διαδικασία επιλογής ενός συστήματος 
CRM  εξασφαλίζει το σωστό καθορισμό των αναγκών της επιχείρησης, ενώ 
παράλληλα, προωθεί την συνεργασία και την αποδοχή του νέου συστήματος.  
Μετά το στάδιο της οργανωτικής υποδομής και από τη στιγμή που θα καθορισθούν η 
ομάδα υλοποίησης του έργου και οι επιχειρηματικές ανάγκες, μπορεί να επιλεγεί 
το κατάλληλο software CRM, καθώς και να ορισθεί η τεχνολογική υποδομή που 
απαιτείται προκειμένου να το υποστηρίξει.  
 
Στάδια που είναι απαραίτητα για την επιλογή ενός κατάλληλου software: 
 

• Σωστή Πληροφόρηση – πρώτη ύλη του CRM 
Η δημιουργία και συντήρηση σχέσης με τον πελάτη βασίζεται στη σωστή και 

επαρκή πληροφόρηση για κάθε έναν ξεχωριστά. Αυτή η πληροφόρηση θα επιτρέψει: 
 Το σωστό segmentation πάνω στο οποίο θα σχεδιαστεί το επιτυχημένο marketing 

mix 
 Την σωστή ανάλυση των αποτελεσμάτων από όλες τις τακτικές ενέργειες 

marketing 
Το software το οποίο θα επιλέξει η επιχείρηση θα έχει σαν στόχο την καταγραφή, 
ανάλυση και ανασυγκρότηση της πληροφόρησης με αποδέκτες τους ανθρώπους του 
μάρκετινγκ. Όσο αφορά στο πληροφόρηση είναι χρήσιμη, είναι αυτή που επιτρέπει 
τη λήψη σωστής απόφασης και για αυτό είναι σημαντική η καταγραφή και 
αξιολόγηση. 

• Ορισμός εταιρικής σφαιρικής στρατηγικής    
Το CRM χωρίζεται σε τρία τμήματα: το operational CRM (το λειτουργικό CRM το 
οποίο διαχειρίζεται παραγγελίες), το analytical CRM (το αναλυτικό CRM που έχει 
ως στόχο την υποστήριξη των αποφάσεων) και το interactive CRM (το CRM της 
αλληλεπίδρασης). Το τελευταίο που ονομάζεται και Front Office είναι αυτό που 
αναφέρεται στην σχέση με τους πελάτες μέσα από όλα τα κανάλια επικοινωνίας. 
Πλέον, υπάρχουν software που καλύπτουν ένα ή και περισσότερα τμήματα του 
CRM, αλλά πολύ δύσκολα να υπάρχουν όλα σε ένα, και αν υπάρχουν, θα είναι 
αρκετά δαπανηρό για την επιχείρηση να καταφύγει σε μία τέτοια λύση. Γι αυτό η 
επιχείρηση θα πρέπει να αποφασίσει ποιο τομέα έχει περισσότερο ανάγκη: τον τομέα 
επαφής πριν την πώληση, την ίδια τη διαδικασία της πώλησης ή την μετά πώληση 
εξυπηρέτηση και επικοινωνία.    

 



 
 

• Συνεργασία με ειδικούς 
Η συνεργασία με εταιρίες συμβούλων CRM, βοηθάει τόσο στη δημιουργία 
στρατηγικής CRM όσο και στη σωστή επιλογή του software που πραγματικά 
χρειάζεται και την ενσωμάτωσή του με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα της εταιρίας. 
 

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί τι χρειάζεται από πλευράς τεχνολογικής 
υποδομής. Το CRM απαιτεί ένα σύγχρονο Call Center και τεχνολογία CTI 

(Computer Telephony Integration) για την αρμονική διαχείριση των εισερχόμενων 
και εξερχόμενων κλήσεων. Για το χτίσιμο του προφίλ του κερδοφόρου πελάτη, 

απαιτείται ένα σύστημα Data Warehouse, που θα αποτυπώνει τη συμπεριφορά, τις 
επιθυμίες και τις προτιμήσεις του πελάτη. 

Επίσης, ένα σύστημα CRM χρειάζεται πραγματικού χρόνου (real time) οικονομικά 
στοιχεία, καθώς επίσης και στοιχεία από την αποθήκη και το σύστημα 
παραγγελιοληψίας, με άλλα λόγια ERP, για την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. Στη 
συνέχεια, η τεχνολογική υποδομή του CRM θα πρέπει φυσικά να υποστηρίζει το 
Internet ως ένα από τα κανάλια επικοινωνίας με το πελάτη και να διαθέτει υψηλό 
βαθμό παραμετροποίησης και ικανότητα ολοκλήρωσης με την υπάρχουσα 
τεχνολογική υποδομή και δομή μηχανογράφησης. 
Μετά τη φάση δημιουργίας του πληροφοριακού συστήματος ακολουθεί η φάση που 
αφορά στη χρήση λογισμικού ανάλυσης και τμηματοποίησης της αγοράς, το 
οποίο θα βασίζεται στον όγκο των στοιχείων που αφορούν στους πελάτες – και τα 
οποία υπάρχουν ήδη στο πληροφοριακό σύστημα. Μέσω στατιστικών και άλλων 
μεθόδων ανάλυσης, όπως μέθοδοι που μας επιτρέπουν τη δημιουργία πολύπλοκων 
ερωτήσεων στη βάση δεδομένων (OLAP) ή μεθόδων που μας επιτρέπουν την 
εξόρυξη αθέατων συσχετίσεων (Data Mining), είναι δυνατή η βέλτιστη ανάλυση 
τμηματοποίηση και πρόβλεψη της αγοράς της επιχείρησης. 
Το επόμενο στάδιο είναι η υλοποίηση της μηχανής εξατομίκευσης της 
επικοινωνιακής τακτικής. Προϊόντα, υπηρεσίες και επικοινωνία είναι δυνατόν να 
στοχεύουν σε κάθε πελάτη ξεχωριστά, μέσω διαδικασιών και μοντέλων που 
βασίζονται στην πληροφορία που έχουμε για κάθε πελάτη. Το τέταρτο στάδιο αφορά 
στη δημιουργία της μηχανής επικοινωνίας. Η μηχανή αυτή πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ πελατών και επιχείρησης. Η 
αλληλεπίδραση αυτή δε θα πρέπει να βασίζεται σε ένα μέσο και μόνο. 
Αν και το διαδίκτυο έχει χαρακτηρισθεί ως το οικονομικότερο μέσο επικοινωνίας, 
κανείς δε μπορεί να βρίσκεται σε αυτό σε ολοήμερη βάση, οπότε και ο 
προσανατολισμός της επικοινωνίας δε μπορεί να βασίζεται μόνο σ’ αυτό. Μια 
ολοκληρωμένη μηχανή επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτή στην αρχιτεκτονική 
της, ώστε να υποστηρίζει όσο το δυνατό περισσότερα κανάλια επαφής με το πελάτη.  
Τελευταίο στάδιο στην υλοποίηση μιας λύσης CRM είναι η μηχανή των 
συναλλαγών. Αυτή θα πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ 
επιχείρησης και πελάτη, και αυτό διότι η πληροφορία που παράγεται κατά τη 
συναλλαγή αποτελεί σημαντικό κομμάτι αναφοράς για το πληροφοριακό σύστημα 
που διαθέτει στοιχεία των πελατών της επιχείρησης. Έτσι, το πληροφοριακό 
σύστημα που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των στοιχείων των πελατών 
παρέχει τη δυνατότητα συνολικής λειτουργίας, τόσο στο παραδοσιακό όσο και στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα.  
Υλοποίηση και Εγκατάσταση του CRM συστήματος, Συνεχής υποστήριξη και 
συντήρηση του συστήματος: Για τη διασφάλιση των επιχειρηματικών 

 



πλεονεκτημάτων είναι σημαντικό η επιχείρηση να πραγματοποιήσει τους ανάλογους 
ελέγχους και τις απαραίτητες αλλαγές στα εργαλεία-εφαρμογές, έτσι ώστε η 
απόδοση του συστήματος να είναι επιθυμητή [Τζελεκόπουλος, 2001].  
 

 



1.6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
Ένα σύστημα CRM προσφέρει πλεονεκτήματα και ευκαιρίες για μια εταιρία, 
ιδιαίτερα αν το συγκριτικό της πλεονέκτημα στηρίζεται στην προνομιακού επιπέδου 
γνώση και εξυπηρέτηση του πελάτη. Κάποια από τα βασικά οφέλη που προκύπτουν 
από την ενσωμάτωση του CRM στην επιχειρηματική κουλτούρα είναι η ανάπτυξη 
μακροχρόνιων διεπιχειρησιακών δεσμών με τους πελάτες της επιχείρησης, η 
αδιάλειπτη διάχυση της πληροφορίας σε όλον τον επιχειρησιακό οργανισμό που 
έρχεται σε επαφή με τους πελάτες, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση και 
εκμετάλλευση της γνώσης που δημιουργείται αναφορικά με τον πελάτη, αλλά και η 
ομοιομορφία της επικοινωνίας που λαμβάνει ο πελάτης, γεγονός που του δίνει μια 
ξεκάθαρη εικόνα της εταιρίας με την οποία συναλλάσσεται. 

 
Η βελτίωση των υπηρεσιών προς την κατεύθυνση κατανόησης των αναγκών των 
πελατών και της αναπροσαρμογής αντιστοίχως των προσφερόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον επαναπροσδιορισμό των 
λειτουργιών του μάρκετινγκ και της παραγωγής. 
Η μεγιστοποίηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η αύξηση της 
εμπιστοσύνης και της πίστης τους στα προϊόντα/ υπηρεσίες της επιχείρησης. Η 
δυνατότητα να αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη συντελεί στη μείωση του 
αριθμού των αποχωρήσεων πελατών, γεγονός που είναι ζωτικής σημασίας για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με έντονο ανταγωνισμό. Ο 
ικανοποιημένος πελάτης είναι πιθανό ότι θα παραμείνει αφοσιωμένος στην εταιρία 
και στο προϊόν [Griffin, 2002]. Επιπλέον, αυξημένη αφοσίωση και διατήρηση – 
παραμονή (retantion) των πελατών, σημαίνει ότι πιθανότατα αυτοί παραμένουν 
περισσότερο χρόνο ως πελάτες της επιχείρησης, αγοράζουν περισσότερο ή 
αγοράζουν συχνότερα [Σαρμανιώτης, κ.ά., 2002, Kelley, κ.ά., 2003, Clark, 1997]. 
Επιπρόσθετα, στοχεύοντας στη διαρκή ικανοποίηση των πελατών, η οποία όπως 
προαναφέραμε, οδηγεί σε αφοσίωση επιτυγχάνεται και μεγαλύτερη αποδοτικότητα 
των πελατών (customer profitability) [Tae Hyup Roh, κ.ά., 2005, Kelley, κ.ά., 2003, 
Dekimpe, κ.ά., 1997]. Και τούτο, όχι μόνο διότι οι υπάρχοντες αγοράζουν 
περισσότερο, αφού σύμφωνα με τη αρχή του Pareto, από το 20% των πελατών μιας 
επιχείρησης πραγματοποιείται το 80% των εσόδων, αλλά και λόγω ότι δαπανούνται 
λιγότερα χρήματα στη προσέλκυση νέων πελατών. Εξάλλου, η διατήρηση των 
υπαρχόντων πελατών κοστίζει πολύ λιγότερο από ότι η προσέλκυση νέων [Massey, 
κ.ά., 2001].  

 



 
  Αξία από τους ικανοποιημένους πελάτες 

 Πηγή: Οι Πελάτες που Μετράνε, Tony Cram, σελ.65 

Οι ικανοποιημένοι πελάτες αγοράζουν περισσότερο 
Μπορείτε να μειώσετε το κόστος εξυπηρέτησης όταν γνωρίζετε τους 
πελάτες 
Οι αφοσιωμένοι πελάτες μοιράζονται μαζί σας τις γνώσεις τους για την 
αγορά 
Όταν οι πελάτες μένουν ευχαριστημένοι από την εξυπηρέτηση είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν μεγαλύτερες τιμές 
Οι ικανοποιημένοι πελάτες συστήνουν τους καλούς προμηθευτές σε άλλους 
αγοραστές 

• 
• 

• 

• 

• 

 
Πιο συγκεκριμένα, έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε πολλές 
εταιρίες αλλά και ακαδημαϊκές έρευνες κατέληξαν στα εξής [Κουρής, 2000]: 

Κοστίζει έξι φορές περισσότερο να πουλήσεις σε ένα νέο πελάτη από το να 
πουλήσεις σε έναν υπάρχοντα. 

• 

• 

• 

• 

• 

Ένας τυπικός δυσαρεστημένος πελάτης θα μιλήσει για την άσχημη εμπειρία του 
σε οκτώ έως δέκα άλλους ανθρώπους. 
Μια εταιρία μπορεί να αυξήσει τα κέρδη της έως και 85%, αυξάνοντας την 
ετήσια ικανότητα συγκράτησης πελατών μόνο κατά 5%. 
Οι πιθανότητες να πουλήσεις ένα προϊόν σε ένα νέο πελάτη είναι 15%, ενώ οι 
πιθανότητες να πουλήσεις το ίδιο προϊόν σε έναν υπάρχοντα πελάτη είναι 50%. 
Εβδομήντα τοις εκατό των παραπονούμενων πελατών θα συνεργάζονταν ξανά με 
μια επιχείρηση, εάν αυτή διόρθωνε γρήγορα ένα πρόβλημα που είχε εμφανιστεί 
στο παρελθόν.       

 
Έμφαση στην ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ του front office 
(μάρκετινγκ, πωλήσεις και υπηρεσίες) και των αρμοδίων διευθυντών, γεγονός που 
ενισχύει την συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εσωτερικών και 
επιχειρηματικών μονάδων. 
Αποτελεσματική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εναλλακτικών καναλιών 
πώλησης (Internet, Call Centers, Info Kiosks κλπ) 
 

 



1.7 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CRM  
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί πολλές φορές, το CRM είναι, πρώτα από όλα, μια 
φιλοσοφία, μια ολοκληρωμένη επιχειρησιακή κουλτούρα, η οποία υποστηρίζεται 
από τα εργαλεία “λογισμικού” τα οποία εστιάζουν στην αυτοματοποίηση και στην 
βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται με την διαχείριση των 
σχέσεων με τους πελάτες στους τομείς των πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της παροχής 
υπηρεσιών και της υποστήριξης. Ο βασικότερος όμως παράγοντας επιτυχίας είναι η 
υιοθέτηση και η εφαρμογή της φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ των Σχέσεων 
[Stringfellow, κ.ά., 2004].  
Αποτελεί, όμως, παράδοξη προσδοκία των στελεχών πολλών επιχειρήσεων, το 
γεγονός ότι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα τεχνολογικά συστήματα ως πανάκεια. 
Αυτό αποτελεί βασική γενεσιουργό αιτία ενός μεγάλου ποσοστού αποτυχημένων 
έργων CRM, τα ποσοστά του οποίου παγκοσμίως ανέρχονται στο 50% [Zablch, κ.ά., 
2004].  
Άλλη έρευνα [Gefen, κ.ά., 2002] αναφέρει ότι στη εφαρμογή CRM project, ένα 
ποσοστό της τάξης των 65% αποτυγχάνει και κυριότερη αιτία είναι η μη αποδοχή 
των χρηστών  (άρνηση χρήσης λόγω φοβίας, ελλιπής εκπαίδευση των χρηστών, 
καχυποψία κ.λ.π.). Για το λόγο αυτό, αποτελεί σημαντικό ζήτημα το να καταφέρει η 
επιχείρηση να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις των εργαζομένων και να τους βοηθήσει να 
υιοθετήσουν το CRM ως στρατηγική της επιχείρηση, καθώς επίσης και να τους 
εκπαιδεύσει ώστε να την εφαρμόζει σωστά. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την 
υποστήριξη του top level management, το οποίο θα πρέπει να κατευθύνει την 
προσπάθεια και να μετέχει σε αυτήν ενεργά [Gefen,  κ.ά., 2002, Chen, κ.ά., 2003].  
Επιπρόσθετα, σημαντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής σε 
πληροφοριακή τεχνολογία. Μεγάλη σημασία δίνεται επίσης στη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης του CRM λογισμικού με τις υπόλοιπες εφαρμογές με τις οποίες 
λειτουργούν τα άλλα τμήματα της επιχείρησης. Πολλές εταιρίες χρησιμοποίησαν 
εξελιγμένα συστήματα για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των πελατών 
τους. Κατάφεραν έτσι με αυτές τις back office διαδικασίες να στοχεύσουν καλύτερα 
τις διαφημιστικές τους καμπάνιες και να επιτύχουν μέσα από cross-selling 
διαδικασίες αυξημένες πωλήσεις. Παράλληλα δημιούργησαν εξαιρετικά help desks 
ή τμήματα υποστήριξης με εκπαιδευμένο προσωπικό παρέχοντας έτσι 
ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες τους. Όμως, οι προαναφερόμενες 
διαδικασίες δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που προκύπτουν. Πιο απλά, οι υπάλληλοι του 
τμήματος εξυπηρέτησης πελατών π.χ. δεν έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες 
που έχουν συλλέξει οι εταιρίες με τις back office διαδικασίες και το αντίστροφο. 
Αυτό δυσχεραίνει το έργο και των δύο και δημιουργεί ένα κενό το οποίο καταλήγει 
στον πελάτη [Σταύρου Κοντακτσή, http://www.crm2day.com]. 
Επίσης, σύμφωνα με έρευνα, που διεξήχθη από το IBM Institute for Business Value, 
τμήμα του τομέα των Business Consulting Services, η διαχείριση του CRM πρέπει 
να γίνεται σε εταιρικό επίπεδο ή διατμηματικά. Σχεδόν στο 75% των εταιριών η 
διαχείριση γίνεται στο επίπεδο τμήματος, όπως το Μάρκετινγκ, οι Πωλήσεις, το 
Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων ή το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Μόνο 
στο 25% των εταιριών η διαχείριση γίνεται σε εταιρικό επίπεδο, όπου μια ομάδα 
ανώτερων στελεχών συνήθως γεφυρώνει πολλαπλά τμήματα και επιχειρηματικές 
μονάδες. Όταν η διαχείριση του CRM γίνεται από εταιρικές μονάδες ή 
διατμηματικές  

 

http://www.crm2day.com%5D/


ομάδες, υπάρχει 25-60% μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας 
[www.ibm.com/ondemand]. Παρόλα αυτά πολλές εταιρίες που εφαρμόζουν CRM 
λύσεις, είναι ακόμα οργανωμένες σε τμήματα, με ένα τρόπο που καλλιεργεί την 
αυτονομία του κάθε τμήματος, με ελάχιστη ενοποίηση της οργάνωσης των δομών, 
των συστημάτων και της πληροφορίας. Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που 
προσανατολίζεται στην ικανοποίηση του πελάτη σημαίνει την κατάργηση των 
παραδοσιακών διαχωριστικών γραμμών. 
Επιπρόσθετα, η ελλιπής καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε όλα τα 
επιχειρηματικά επίπεδα, η μη οριοθέτηση συγκεκριμένων και μετρήσιμων, 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του έργου και η μη παρακολούθηση της απόδοσης 
του έργου (return of investment) είναι επιπλέον λόγοι που συνήθως οδηγούν σε 
αποτυχία. 
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι κατά την προσπάθεια σχεδιασμού μιας στρατηγικής 

CRM,  συνήθως αγνοούνται: 
 

- Ο καθορισμός και καταγραφή των επιχειρησιακών στόχων και σκοπών.  
 

- Ο καθορισμός, καταγραφή και τεκμηρίωση των υπαρχουσών επιχειρησιακών 
διαδικασιών. Όλα όσα γίνονται σε μια επιχείρηση ακολουθούν μία διαδικασία, 
είτε αυτή είναι αυστηρά καθορισμένη και καταγεγραμμένη είτε αφήνεται στη 
διακριτικότητα του κάθε υπαλλήλου που την εκτελεί. Αυτές οι διαδικασίες 
πρέπει να αξιολογηθούν για την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τους 
επιχειρησιακούς στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση.  

 
- Ο καθορισμός της αγοράς. Κατανόηση των προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών σε σχέση με τις ανάγκες των πελατών. Καταγραφή και κατανόηση 
του ανταγωνισμού της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.  

 
- Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα 

και της δυνατότητας της επιχείρησης να διαχειριστεί και να υιοθετήσει τις 
επικείμενες αλλαγές.  

 
- Η επαναξιολόγηση και επανασχεδιασμός των επιχειρησιακών 

διαδικασιών(processes reengineer) στη λογική της επίτευξης ποιοτικότερων 
προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες σε όλα τα επίπεδα (pre-sales, after-
sales), καλύτερη και αποτελεσματικότερη συγκέντρωση και διανομή της 
πληροφορίας. Εξασφάλιση ότι ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών διασφαλίζει 
την αρτιότητα της πληροφορίας και την ολοκλήρωση της στα διαφορετικά 
τμήματα της επιχείρησης. 

 
- Η συνεχής επικοινωνία με όλα τα επίπεδα προσωπικού στην επιχείρηση, ώστε 

να διασφαλιστούν οι στόχοι και η στρατηγική της, με στόχο να επιτευχθεί η 
αποδοχή και να μειωθεί η αντίσταση στην επικείμενη αλλαγή.  

 
- Ο καθορισμός προτεραιοτήτων υλοποίησης. Ποιες από τις διαδικασίες αυτές 

θα υλοποιηθούν πρώτες και ποιες στη συνέχεια με βάση το μικρότερο βαθμό 
προσαρμογής. Αναθεώρηση και τεκμηρίωση της άποψης ότι δεν μπορούν να 
γίνουν όλα ταυτόχρονα.  
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- Η συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
ενσωματωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών αλλαγής και της εφαρμοσμένης 
τεχνολογικής λύσης. Εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι η αποτελεσματικότητα των 
επιχειρησιακών διαδικασιών είναι αυτή που θα καθορίσει και την 
αποτελεσματικότητα της λύσης τεχνολογίας [Καραχάλιος, 2003]. 

 
Σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η υποστήριξη από εταιρία Consulting που 
θα επιβλέπει και θα συντηρεί το project, καθώς επίσης και η ανάθεση σε ένα 
κορυφαίο στέλεχος της επιχείρησης της ευθύνης ανάπτυξης της διαδικασίας, της 
ενδυνάμωσης και της συνεχούς βελτίωσης του έργου, προκειμένου να αποφευχθούν 
ή να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα προκύψουν.    
Ολοκληρώνοντας θα λέγαμε ότι σημαντική προϋπόθεση επιτυχούς υιοθέτησης και 
εφαρμογής μιας CRM προσέγγισης, αποτελεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων και 
κατ επέκταση  των στελεχών τους, αφενός, να κατανοήσουν πλήρως την έννοια του 
CRM και αφετέρου ότι το CRM ως επιχειρηματική μεθοδολογία, πρέπει να 
ελέγχεται, να παρακολουθείτε και συνεχώς να βελτιώνεται. 
 

 



1.8 ΒΑΘΜΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -  
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Παρά το γεγονός ότι τα οφέλη της εφαρμογής του CRM στις επιχειρήσεις είναι κάτι 
παραπάνω από προφανή, η διείσδυσή του στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι χαμηλή. 
Η ελληνική αγορά βρίσκεται ακόμα στη γέννησή της σε σχέση με τα προϊόντα CRM, 
αφού ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει σε τέτοιες λύσεις και μονάχα σε front 
office εφαρμογές. Ως εκ τούτου, η ελληνική αγορά CRM υπολείπεται σημαντικά σε 
ανάπτυξη, σε σχέση με την αμερικάνικη και την ευρωπαϊκή.   
Eμπειρική έρευνα [Stefanou, κ.ά., 2003], που πραγματοποιήθηκε σε 1000 ελληνικές 
επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός υιοθέτησης 
εφαρμογών CRM και των στάσεων των managers απέναντι σε τέτοια θέματα, έδειξε 
ότι μόνο οι μισές από τις επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν ενδιαφέρονται για την 
ικανοποίηση του πελάτη και πραγματοποιούν αναλύσεις σχετικές με τον πελάτη, 
ενώ οι άλλες μισές δεν έχουν υιοθετήσει καμία CRM φιλοσοφία. Ακόμη οι 
ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στα πρώτα στάδια του CRM όσον αφορά στην 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό χρησιμοποιεί 
ολοκληρωμένες CRM εφαρμογές. Ενδεικτικά αναφέρουμε, με βάση την 
συγκεκριμένη έρευνα, ότι μόνο ένα 10,3% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων 
χρησιμοποιεί κάποιο λογισμικό CRM, ενώ σε ανάλογη έρευνα στις Η.Π.Α. το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 28% [Bhattacherjee, 2001]. Παρ’ όλα αυτά όμως, το 
90% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα θέματα του CRM είναι σημαντικά έως 
πολύ σημαντικά.  
Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας που διεκπεραιώθηκε από το 
τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στις 500 
μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο χρήσης 
SCM (Supply Chain Management) συστημάτων και η σύνδεσή τους με εφαρμογές 
ERP, CRM και SRM. Λιγότερο από 19,8% είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων 
που χρησιμοποιεί συστήματα CRM, όμως η πλειοψηφία αυτών δείχνουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για εφαρμογή CRM λύσεων στο μέλλον. Επιπλέον, ίδια έρευνα 
αποκαλύπτει ότι κυριότερος στόχος που επιδιώκετε μέσω ενός CRM 
προγράμματος είναι η βελτίωση των σχέσεων με τους  υπάρχοντες  πελάτες και 
η ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων, ενώ παραδόξως η μείωση του κόστους καθώς 
και η προσέλκυση νέων πελατών δεν αποτελούν πρωτεύοντες στόχους. 
[Vlachopoulou, κ.ά., ---]. 
Σε αντίθεση με την προηγούμενη έρευνα, παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από το 
IBM Institute for Business Value, τμήμα του τομέα των Business Consulting 
Services στα τέλη του 2003 και στις αρχές του 2004, σε 373 ανώτερα ή ανώτατα 
στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις ή επηρεάζουν τη λήψη τους σε μικρές, μεσαίες 
και μεγάλες επιχειρήσεις, αποκάλυψε ότι περισσότερες από το 50% των εταιριών 
πιστεύουν ότι το CRM είναι "σχετικό" ή "πολύ σχετικό" με τη βελτίωση της 
απόδοσης από την οπτική γωνία της αξίας των μετοχών. Περίπου 65-70% 
πιστεύουν ότι το CRM θα φέρει αύξηση των εσόδων βελτιώνοντας την εμπειρία 
των πελατών και αυξάνοντας τη διατήρησή τους, καθώς και επηρεάζοντας την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Σκοπός της έρευνας ήταν η κατανόηση 
του τρόπου με τον οποίο οι εταιρίες σημειώνουν επιτυχία με το CRM και 
επιτυγχάνουν σημαντική απόδοση από την επένδυση. Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει ότι 
οι δύο προσεγγίσεις που αναφέρονται συνεχώς ως προϋποθέσεις για την επιτυχία 
είναι η "διαχείριση αλλαγών" (όπως η εκπαίδευση των υπαλλήλων ώστε να 

 



χρησιμοποιούν διαδικασίες, εργαλεία και πολιτικές CRM) και η "αλλαγή των 
διαδικασιών" (όπως η συμμετοχή των υπαλλήλων στη διαδικασία σχεδιασμού και 
αλλαγής των δραστηριοτήτων CRM).  Επίσης, ευρήματα της ίδιας έρευνας 
αναφέρουν ότι τα ανώτερα στελέχη σε περισσότερες από το 35% των εταιριών 
αποτελούν τροχοπέδη για την επιτυχία του CRM χαρακτηρίζοντάς το ως 
χρήσιμο αλλά όχι κρίσιμο. Όπου τα ανώτερα στελέχη θεωρούν το CRM κρίσιμο ή 
στρατηγικής σημασίας, αυτό συνεισφέρει σημαντικά στη συνολική επιτυχία του 
CRM. Ακόμη, πάνω από το 75% των εταιριών δεν έχουν απόδοση από τις 
πρωτοβουλίες CRM επειδή δεν το χρησιμοποιούν πλήρως μετά την εφαρμογή 
του. Μόνο το 14% των υπαλλήλων χρησιμοποιούν πλήρως το CRM. Αυτό 
οφείλεται μερικώς στην υποτίμηση από τις εταιρίες της αξίας της ευθυγράμμισης 
των προσδοκιών των εμπλεκομένων. Ωστόσο, μόνο το 21% των εταιριών που 
ερωτήθηκαν θεωρούν ότι η ευθυγράμμιση των προσδοκιών των υπαλλήλων 
είναι σημαντική για την επιτυχία του CRM [www.ibm.com/ondemand]. 
Με βάση την έρευνα για το Customer Relationship Management, που διενεργήθηκε 
και αναλύθηκε από το [ http://www.crm2day.com/ ] μέσω online εφαρμογής, κατά 
την περίοδο 5 Ιουνίου έως 5 Σεπτεμβρίου 2001, σε 294 στελέχη επιχειρήσεων από 
14 χώρες στην Νότια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη καθώς και 263 στελέχη 
επιχειρήσεων από την Ελλάδα, σε ποσοστό 58%, οι Έλληνες επαγγελματίες 
θεωρούν πολύ σημαντικό θέμα για την επιχείρηση τους την υιοθέτηση μιας 
CRM προσέγγισης εντός των επομένων 12 μηνών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις 
υπόλοιπες χώρες της περιοχής ξεκινούν από 42% (Βουλγαρία) και φτάνουν έως το 
63% για την Τσεχία. Ο σημαντικότερος στόχος (24%) που επιδιώκουν να 
επιτύχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από το CRM είναι η διατήρηση των 
υφιστάμενων πελατών καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων 
τους (21%), ανάλογα με την έρευνα των [Vlachopoulou, κ.ά., ---], στόχοι που 
διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό στις υπόλοιπες χώρες, όπως σε αυτήν του IBM 
Institute. Σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτελεί το πολύ μικρό ποσοστό των 
ελληνικών επιχειρήσεων (21%) που ανέφεραν την ύπαρξη οποιασδήποτε 
μορφής εφαρμογής CRM (όχι κατ’ ανάγκην ολοκληρωμένης), ανάλογο των δύο 
προηγούμενων ελληνικών ερευνών, ποσοστό που εμφανίζεται ακόμα μικρότερο στις 
υπόλοιπες χώρες της εξεταζόμενης περιοχής (14%). Τέλος η παροχή online 
υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης της πελατειακής βάσης (online 
customer service & support) αποτελεί έναν από τους άμεσους στόχους για το 62% 
των ελληνικών επιχειρήσεων 
Βέβαια η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αφού με 
βάση έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό Business Intelligence, στην 
οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και στο 
πλαίσιο αυτής ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δώσουν μια ελεύθερη ερμηνεία 
του όρου «CRM». Από το σύνολο των 131 ερωτηθέντων, οι 53 απάντησαν ότι δεν 
γνώριζαν καν περί τίνος πρόκειται, γεγονός που δείχνει ότι πολλές εταιρίες 
βρίσκονται ακόμα σε σύγχυση ή σε πλήρη άγνοια σχετικά με το CRM [Κουρής 
2000]. 
Ένα άρθρο στους Times (2001) υπογραμμίζει ότι περίπου τα δύο τρίτα των 
επιχειρήσεων της Μεγάλης Βρετανίας που δραστηριοποιούνται στο e-business, δεν 
γνωρίζουν τίποτε σχετικά με τις προτιμήσεις και την on line συμπεριφορά των 
πελατών τους και το μέλλον του e-customer relationship management είναι έξω από 
τις σκέψεις τους, εξαιτίας της άγνοιάς τους [Kelley, κ.ά., 2003].   
Η προοπτική υιοθέτησης του CRM από ολοένα και περισσότερες ελληνικές 
επιχειρήσεις και η ένταξη του στην επιχειρησιακή τους στρατηγική, προβλέπεται να 
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συμβάλλει στην εκτόξευση της ελληνικής αγοράς CRM τα αμέσως επόμενα χρόνια.  
Και τούτο διότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται την 
αξία των συστημάτων CRM, όχι μόνο για λόγους κερδοφορίας αλλά και για την ίδια 
τους την επιβίωση, αφού η αποτελεσματική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων 
αποτελεί στρατηγική διαφοροποίησης. Κατά την άποψη αυτή εκτιμάται ότι την 
επόμενη τριετία το CRM θα είναι η περισσότερο εξελισσόμενη κατηγορία 
λογισμικού και ταυτόχρονα αυτή που θα έχει και τη μεγαλύτερη ζήτηση στο χώρο 
του e-Business, με πρωτοπόρους στην εφαρμογή της τεχνολογίας CRM τον 
τραπεζικό τομέα και τον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CRM  
 
2.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ CRM   
 
Η αγορά του CRM εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν μια δεκαετία περίπου. Παρόλα 
αυτά, τα συστήματα που είναι διαθέσιμα για την καλύτερη κατανόηση και 
εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και την διατήρηση και απόκτηση κερδοφόρων 
πελατών, έχουν ήδη περάσει από τέσσερα υπέρθετα στάδια εξέλιξης στην 
αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητά τους. 
Πρώτο στάδιο εξέλιξης: Μονολειτουργικά συστήματα client/server για υποστήριξη 
των υπαλλήλων. Στο πρώτο στάδιο εξέλιξης, το οποίο ξεκίνησε στα μέσα της 
προηγούμενης δεκαετίας, πολλές εταιρίες αγόρασαν και εφάρμοσαν συστήματα 
client/server που εστιάζονταν στο εσωτερικό της επιχείρησης και ήταν σχεδιασμένα 
να υποστηρίξουν ένα μόνο τμήμα, είτε αυτό ήταν η τεχνική υποστήριξη, οι 
πωλήσεις, η εξυπηρέτηση πελατών, ή το marketing. Κυρίαρχοι στην αγορά τότε 
ήταν τα συστήματα των Vantive, Scopus, Clarify και Siebel. 
Δεύτερο στάδιο εξέλιξης: Ολοκληρωμένα συστήματα client/server «360 μοιρών». 
Κατά το δεύτερο στάδιο εξέλιξης, οι εταιρικοί πελάτες άρχισαν να ζητάνε πιο 
ολοκληρωμένες λύσεις. Οι νεοχρισμένοι CRM managers αναζητούσαν την 
πανάκεια: ένα σύστημα που τους δείχνει τι προσφέρουν σε κάθε πελάτη από όλες τις 
πλευρές (εξ ου και τα περί «360 μοιρών»). Προσπαθώντας να καλύψουν τη ζήτηση, 
κάποιοι από τους κατασκευαστές CRM εξαγόρασαν εταιρίες που είχαν την 
περαιτέρω λειτουργικότητα που χρειάζονταν για να προσφέρουν την 
λειτουργικότητα των «360°». Εκεί φάνηκε ποιοι από τους κατασκευαστές γνώριζαν 
οι ίδιοι τους πελάτες τους, ποιοι καταλάβαιναν την αγορά τους αλλά και ποιοι 
μπορούσαν να ανταποκριθούν. Σύντομα, υπήρχαν λιγότεροι «μεγάλοι» παίκτες στην 
αγορά, αλλά ήταν μεγαλύτεροι από πριν καθώς η Siebel αγόρασε την Scopus και η 
Nortel Networks την Clarify. Κάθε κατασκευαστής τώρα προσέφερε μια πλήρη 
συλλογή προσφερόμενων προϊόντων με ανάλυση marketing, πωλήσεων, υποστήριξη, 
εξυπηρέτησης και λειτουργίες για call center. Στόχος τους ήταν να βοηθήσουν τους 
υπαλλήλους των πελατών τους, να παρέχουν ένα ενιαίο επίπεδο επικοινωνίας και να 
μοιράζονται τις πληροφορίες για κάθε πελάτη. Αλλά το CRM ακόμα ήταν 
εστιασμένο στο εσωτερικό της επιχείρησης, καθώς βοηθούσε τους υπαλλήλους να 
εξυπηρετήσουν τους πελάτες καλύτερα. 
Τρίτο στάδιο εξέλιξης: Οι πελάτες αυτο-εξυπηρετούνται μέσω του Web. Λίγο μετά 
τις εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών, προς το τέλος των 90s, τα CRM μπήκαν 
στο τρίτο στάδιο εξέλιξης. Το Internet είχε πάρει τα πάνω του και οι περισσότερες 
εταιρίες σε Αμερική και Ευρώπη αποκτούσαν σοβαρά websites κάνοντας e-
commerce ή e-business, τα τότε buzzwords. Αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία για τα 
CRM. Αφού λοιπόν είχαν ήδη ενωθεί μεταξύ των τμημάτων της εταιρίας και το ένα 
τμήμα είχε πρόσβαση σε πληροφορίες του άλλου, τα CRM ήρθανε να καλύψουνε το 
κενό του web. Στο web, οι πελάτες δεν είχαν κανένα λόγο να τηλεφωνήσουν στην 
κάθε εταιρία για να ρωτήσουνε τι προσφέρουνε, για να εξυπηρετηθούνε, ή για να 
δούνε τις σελίδες της τεχνικής υποστήριξης. Έτσι, η αυτοεξυπηρέτηση των πελατών 
μέσα από το Internet ήταν αυτό που χαρακτήρισε αυτό το στάδιο εξέλιξης. Πολλοί 
μίλησαν τότε για το e-CRM, το Electronic Customer Relationship Management. 
Αυτό ήταν μια ευκαιρία για όσους νέους κατασκευαστές θέλανε να μπούνε στην 
αγορά του CRM. Ξεκινώντας από το e-CRM, μπορούσανε να προσφέρουνε ένα 
προϊόν, το οποίο θα επεκτείνανε σιγά-σιγά και στις υπόλοιπες λειτουργίες του 

 



κλασικού CRM. Ήταν δε συχνό φαινόμενο για κάθε προμηθευτή «λύσεων 
ηλεκτρονικού εμπορίου» να παρουσιάσει και μια λύση «ολοκληρωμένου» e-CRM. 
Μερικοί από τους κατασκευαστές που έγιναν γνωστοί εκείνοι την περίοδο είναι η 
Silknet (τώρα συγχωνεύτηκε με την Kana) και η ATG.   
Παρόλο που το τρίτο στάδιο εξέλιξης έφερε αρκετές αλλαγές, βρήκε και δύο μεγάλα 
εμπόδια πολύ γρήγορα. Το πρώτο ήταν η έλλειψη μιας ενιαίας συνεργασίας του e-
CRM με τα back-office συστήματα της κάθε εταιρίας. Έτσι, αν ο πελάτης δε μπορεί 
να δει τι προϊόντα υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στην αποθήκη, δεν μπορεί να 
παραγγείλει αυτόματα. Το δεύτερο εμπόδιο ήταν η έλλειψη συνεργασίας του e-CRM 
με το κλασικό CRM της εταιρίας. Για παράδειγμα, ένας πελάτης θα περίμενε πως 
όταν καλεί το call center της εταιρίας, ο agent εκεί θα μπορεί να δει όλες τις 
συναλλαγές που έκανε ο πελάτης από το Internet, κάτι το οποίο δεν γινότανε (ή 
τουλάχιστον όχι μέσα από την ίδια εφαρμογή). Αυτά τα δύο εμπόδια ήταν που μας 
έφεραν στο τέταρτο στάδιο εξέλιξης. 
Τέταρτο στάδιο εξέλιξης: Καλύτερη αρχιτεκτονική στο Internet, σύνδεση μεταξύ 
όλων των σημείων επαφής του πελάτη και σύνδεση με το ERP. Το τέταρτο στάδιο 
εξέλιξης είναι αυτό που διανύουμε τώρα και βρισκόμαστε στο δρόμο για το πέμπτο. 
Σ’ αυτό το στάδιο, οι μεγάλοι κατασκευαστές CRM έχουν αναδομήσει την 
αρχιτεκτονική των συστημάτων τους, κάνοντάς τα να ενώνονται στα πάντα: κάθε 
τμήμα με τα άλλα, μεταξύ εταιριών (θυγατρικών, μητρικών, προμηθευτών, 
συνεργατών και, φυσικά, πελατών), με το ERP και με το Internet. Χρησιμοποιώντας 
τους web browsers σαν thin clients, οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν πολύ ευρύτερη πρόσβαση στις λειτουργίες του CRM. Αντί να κάνουν 
τις πελατοκεντρικές εφαρμογές διαθέσιμες σε εκατοντάδες ή χιλιάδες υπαλλήλους, 
βάζουν τα πάντα σε ένα server στο Internet (άλλες φορές intranet, ανάλογα με το 
είδος και τη λειτουργικότητα) και όλοι εξυπηρετούνται από εκεί: υπάλληλοι, 
πελάτες, συνεργάτες, κλπ. 
Το τέταρτο στάδιο μας έφερε όμως και την συνύπαρξη της εξυπηρέτησης πελατών 
μέσω Internet με αυτήν μέσω τηλεφώνου. Οι πελάτες τώρα μπορούν να ξεκινήσουν 
κάτι online και αν δεν βρούνε τη λύση στο χρόνο που θέλουν, παίρνουν τηλέφωνο το 
call center. Εκεί, χωρίς να ξαναπούν το πρόβλημά τους, ο agent θα έχει όλα τα 
στοιχεία στη διάθεσή του για να τους βοηθήσει άμεσα. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος 
κάθε τηλεφωνήματος και αυξάνεται η ποιότητα εξυπηρέτησης για τον πελάτη. Και 
ευχαριστημένοι πελάτες ίσον περισσότεροι πελάτες. Οι περισσότεροι αγοραστές 
CRM σε αυτό το στάδιο ήθελαν το CRM να δένει με το ERP τους και τα άλλα back-
office συστήματα. Έτσι, οι νέοι μεγάλοι παίχτες σε αυτό το στάδιο είναι όσοι μέχρι 
χτες πουλούσαν ERP και τώρα προσέθεσαν λειτουργικότητα CRM: Η SAP, η 
PeopleSoft (με την εξαγορά της Vantive) και η Oracle. 
Επόμενο στάδιο εξέλιξης: Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών από την 
πλευρά του πελάτη και CMR. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό κατά το οποίο οι 
επιχειρήσεις θα αναζητούν αυτό που θέλουν οι πελάτες ως κριτήριο της 
λειτουργικότητας στο CRM που θα θέλουν. To νέο ακρωνύμιο, καθώς το επόμενο 
στάδιο του CRM ανήκει στο CMR,  θα είναι Customer-Managed Relationships, 
δηλαδή σχέσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι πελάτες. Το επόμενο στάδιο θα είναι η 
εποχή κατά την οποία τα πελατειακά portals θα βρίσκονται εν αφθονία και θα 
προσφέρουν στους πελάτες λειτουργίες οι οποίες μέχρι προσφάτως είχαν μόνο οι 
υπάλληλοι [http://wwwhypertech.gr/texno.asp].  
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2.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ CRM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

 
Η υιοθέτηση μιας στρατηγικής CRM είναι μία δυναμική δραστηριότητα. Δεδομένου 
ότι ένα κομμάτι ολοκληρώνεται και το επόμενο αρχίζει, ενισχύοντας κατά 
προτίμηση το πρώτο, οι κύριες δομικές μονάδες μέσα σε ένα λογισμικό CRM 
αποτελούνται από: 

Technology-assisted selling • 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Technology-driven support 
Product configuration 
Marketing automation 
Database marketing 

 
Technology-assisted selling (TAS). Αφορά στην αυτοματοποίηση πωλήσεων, 
δηλαδή στη βασική διαχείριση επαφών, στις αλληλεπιδράσεις αντικειμένων σε όλη 
τη διαδρομή της πώλησης και στην παροχή κάποιου επιπέδου μέτρησης απόδοσης 
και ανάλυσης πελατών. Το TAS θεωρείτε συχνά πως παρέχει γρήγορο κέρδος για τις 
επιχειρήσεις, δεδομένου ότι επιτρέπει στους manager να συγκεντρώνουν 
διαφορετικές δυνάμεις πωλήσεων που ειδάλλως θα ενεργούσαν ανεξάρτητα. Η 
καρδιά οποιουδήποτε συστήματος TAS πρέπει να είναι ο συντονισμός των 
δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στη διαδικασία πώλησης. Αυτό παρέχει μία 
ενιαία άποψη όλων των δραστηριοτήτων. 
Technology-driven support. Οι πελάτες προσεγγίζονται με πολλούς τρόπους από 
μία εταιρία και καθένας από αυτούς μπορεί να μετατραπεί είτε σε πώληση είτε σε 
χτίσιμο σχέσης, από μία ευκαιρία πώλησης. Ένα καλό προϊόν υποστήριξης θα 
ενσωματώσει τις αλληλεπιδράσεις από τις ακόλουθες πηγές : 

Επιστολές, γράμματα, έντυπα 
Τηλέφωνο  
FAX 
E-mail 
Internet 
Palm pilot, WAP phone 

 
Contact centers. To παραδοσιακό τηλεφωνικό κέντρο έχει εξελιχθεί σε κέντρο 
επαφών, το οποίο χειρίζεται τις αλληλεπιδράσεις πελατών μέσω όλων των συσκευών 
που περιγράψαμε παραπάνω. Αυτό δεν είναι εύκολη διαδικασία. Πως παραδείγματος 
χάριν, ένα τηλεφωνικό κέντρο επαφών δίνει προτεραιότητα σε ένα τηλεφώνημα (που 
απαιτεί άμεση απάντηση) αντί σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από έναν πρώτης 
τάξεως πελάτη που αναμένει άμεση απάντηση; Κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες 
εξελίσσεται γρήγορα, και οι εταιρείες που αναπτύσσουν τις ικανότητες κλήσης 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα καταφέρνουν στην πολυδιαυλική διοικητική 
λειτουργία πελατών. Στους όρους φωνής, τεχνολογίες όπως η ολοκλήρωση 
τηλεφωνίας υπολογιστών (CTI) είναι τώρα ώριμες και τα κέντρα κλήσης που 
χρησιμοποιούν CTI έχουν αναπτύξει περίπλοκες μεθόδους. Σκεπτόμενοι στρατηγικά, 
η ανώτατη διοίκηση πρέπει να δει το CTI ως αναπόφευκτο μέρος του CRM, 
δεδομένου ότι παρέχει το τεχνικό υπόστρωμα στο οποίο η πελατοκεντρική υπηρεσία 
που βασίζεται στο τηλέφωνο γίνεται μία πραγματικότητα.  

Άλλες περιοχές, όπως η διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκύπτουν 
γρήγορα, και οι διάφοροι προμηθευτές έχουν αναπτύξει τα αυτοματοποιημένα 

 



συστήματα απάντησης που προσδιορίζουν τις βασικές λέξεις σε ένα μήνυμα, 
ψάχνουν μία βάση δεδομένων και προτείνουν ένα κατάλογο λύσεων που 
ταξινομούνται κατά σειρά. Όλο και περισσότερο με την τεχνολογία voice over IP, 
οι εταιρείες θα είναι σε θέση να διευθύνουν τις συνομιλίες με τους πελάτες ενώ 
θα είναι σε ανοικτή γραμμή με το WEB. 

Field service. Το κλειδί για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων Field 
service είναι η κατανομή των πόρων σε συνοχή με την ιστορικότητα των 
πελατών. Το λογισμικό υποστήριξης πρέπει να περιλαμβάνει ένα καθορισμένο 
περιεκτικό σύστημα για τη διαχείριση  προβλημάτων και λύσεων, που επιτρέπει 
στο κέντρο κλήσης να ενημερώνει τους πελάτες για τη συναφή ενέργεια, όπου 
απαιτείται. Τέτοια συστήματα είναι απαραίτητο να αλληλεπιδράσουν με το 
service-level agreement, έτσι ώστε να παρασχεθεί το σωστό επίπεδο υπηρεσίας. 
Τα συστήματα ελέγχου πρέπει να είναι σε ισχύ, έτσι ώστε οι διευθυντές να 
μπορούν να δουν την αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίας και ν υποστηρίξουν 
κάθε ανάγκη. Φυσικά, η κεντρική ολοκλήρωση κλήσης είναι κρίσιμη. 

Web self-service. Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν την αυτοεξυπηρέτηση ως τρόπο 
για άμεση επαφή με τους πελάτες και για αύξηση της αποτελεσματικότητας. Αυτό 
έρχεται με διάφορες μορφές, η απλούστερη των οποίων δίνει τις απαντήσεις στις 
συχνές ερωτήσεις (FAQ). Τα περιπλοκότερα συστήματα αναλύουν τις ερωτήσεις 
μέσα σε μία βάση γνώσεων και επιδιώκουν τις πιθανές απαντήσεις έξυπνα. Σε 
κάθε περίπτωση, τα συστήματα πρέπει να ενημερωθούν συνεχώς για τα νέα 
προβλήματα και τις αποκρίσεις που προκύπτουν. 

Product configuration. Ένα βασικό μέρος για κάλλιστη διαχείριση πελατών 
είναι οι πληροφορίες προϊόντων. Τα απλά προϊόντα απαιτούν κατάλογο, είτε σε 
έντυπη μορφή είτε στο Web. Τα σύνθετα προϊόντα, από την άλλη, απαιτούν τη 
διαμόρφωση. Στις επιχειρήσεις B2C, ένα καλό παράδειγμα της διαμόρφωσης 
είναι το αυτοκίνητο, για το οποίο οι χρήστες έχουν τις πολυάριθμες επιλογές για 
το χρώμα και τα εξαρτήματα. Στις B2B, η αγορά ενός PC περιλαμβάνει διάφορες 
αποφάσεις για την ταχύτητα επεξεργαστών, τη μνήμη κ.α. Η αυτοματοποιημένη 
διαμόρφωση προϊόντων επιτρέπει  στους πελάτες ή στο προσωπικό να ελέγξουν 
αν οι διάφορες διαμορφώσεις είναι δυνατές και, κάτι εξίσου σημαντικό, 
διαθέσιμες στο απόθεμα. Υπό τη μορφή αυτή, δίνει στις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να προσαρμόσουν τις προσφορές στις διαφορετικές κατηγορίες 
πελάτη και να αποτελούν μέρος της διαδικασίας στην αλυσίδα ανεφοδιασμού- 
συγκεκριμένα στο ταίριασμα της κατασκευής και στις προβλέψεις απαίτησης 
πωλήσεων.  

Marketing automation. Γενικά, η αυτοματοποίηση μάρκετινγκ έχει της ρίζες της 
στο μάρκετινγκ βάσεων δεδομένων. Σήμερα, το μάρκετινγκ έχει γίνει μία ευρύτερη 
επιστήμη, αλλά όλα  τα συστήματα μάρκετινγκ έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, με το 
ίδιο ιδανικό: κατανόηση των πελατών σε μεμονωμένη βάση. Η επίτευξη του είναι 
εξαιρετικά δύσκολη, αλλά το λογισμικό μπορεί να προχωρήσει αρκετά προς την 
ενίσχυση της διαδικασίας. 
Το βασικό λογισμικό αυτοματοποίησης μάρκετινγκ πρέπει να παρέχει μέσα που να 
αξιοποιούν τη βάση πελατών, σύμφωνα με τη γεωγραφία και τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, και στη συνέχεια να συγκρίνουν εκείνες τις πληροφορίες σε σχέση 
με τα στοιχεία πωλήσεων. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να βλέπει 
ομάδες πελατών σύμφωνα με τις αγοραστικές τους προτιμήσεις. Από εδώ, η 

 



αυτοματοποίηση μάρκετινγκ πρέπει να επιτρέψει στο χρήστη να ελέγξει και να 
τροποποιήσει τις εκστρατείες μάρκετινγκ στα πολλαπλά κανάλια. 
Database Marketing. Το Database Marketing στηρίζεται στη λειτουργία τις 
αυτοματοποίησης του μάρκετινγκ με στόχο τη χρήση τεχνικών όπως predictive 
modelling, visualisation and regression analysis. Αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολές και 
περίπλοκες στατιστικές τεχνικές, που χρησιμοποιούνται συνήθως από τους 
εμπορικούς διευθυντές με μια βαθιά κατανόηση για τις διαδικασίες μάρκετινγκ, 
εφαρμόσιμες στις δραστηριότητες τις επιχείρησης τους [Αλεξίου, κ.ά. 2005]. 

 
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CRM 
 

3.1 ALPHAPARTNER 

 

Η AlphaNova ιδρύθηκε το 1989 με έδρα το Λονδίνο. Σήμερα, εκτός από την αγορά 
της Μεγάλης Βρετανίας, δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών της εταιριών στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο. Η AlphaNova διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια 
εμπειρίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση έργων λογισμικού στην Ευρώπη. Με 
μεγάλες, εξειδικευμένες ομάδες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης, οι 
υπηρεσίες της AlphaΝova εστιάζονται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη 
των CRM λύσεων alphapartner και alphapartner Quick Start. Με σημαντική 
τεχνογνωσία σε εγκαταστάσεις CRM και Call Centres, η AlphaNova έχει στο 
ενεργητικό της μεγάλο αριθμό επιτυχημένων εγκαταστάσεων σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών κλάδων, όπως ο όμιλος Delta Singular, ο Όμιλος Εταιριών 
Γερμανός, οι Τεχνικές Εκδόσεις, η Αττική Οδός, η Alpha Bank, η Κεντρική Τράπεζα 
Κύπρου, η Ηi Grade, η HSG Γερμανίας, κ.α. Στρατηγικός στόχος της AlphaNova, 
είναι να καταλάβει ηγετική θέση στην παροχή CRM λογισμικού, σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η AlphaNova αποτελεί μέλος του ομίλου Delta Singular.  
Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων στη Νέα Οικονομία, η AlphaNova,  
δημιούργησε το alphapartner, το λογισμικό με τη μοναδική ικανότητα να 
οργανώνει και να αυτοματοποιεί τις συνέργειες που αναπτύσσονται σε δίκτυα 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Τo alphapartner επιτρέπει στις εταιρίες να 
συνάψουν συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, διατηρώντας η κάθε μια την 
αυτονομία της. Το alphapartner δεν επιβάλει τη δική του λογισμική δομή, αλλά 
προσαρμόζεται ώστε να αποτυπώνει τις δομές και διαδικασίες της επιχείρησης, με 
απόλυτα δυναμικό τρόπο. Το εύρος των ενοτήτων, οι καινοτομίες σε loyalty και 
project management, η ολοκλήρωση με το Genesys CTI και η τεχνολογική βάση της 
καθιστούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή μία από τις πλέον δημοφιλείς στην ελληνική 
αγορά. 
 

Τεχνολογία που χρησιμοποιεί 
Η εφαρμογή είναι γραμμένη σε Visual Basic. Σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει η νέα 
έκδοση σε J2EE. Η παρούσα δεν θα καταργηθεί, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει 
παράλληλα με την καινούργια. Αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαλειτουργικότητας 
του Application Sever σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Το alphapartner 
συνεργάζεται σε επίπεδο βάσης δεδομένων MS SQL Server, Oracle και DB2. Αυτό 
σημαίνει ότι ο Database Server μπορεί να δουλέψει σε όλα τα λειτουργικά 
συστήματα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον Application Server, που στην 
παρούσα μορφή τρέχει σε περιβάλλον Windows. Με τη νέα έκδοση σε Java θα 
υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα 
(Client, Database και Application Server). Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τον Application 
Server της Singular (SAS), ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση τις ανάγκες της 
επιχειρησιακής λογικής (Business Logic) της εφαρμογής. Ο SAS δεν έχει ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και προϋποθέτει μια απλή σύνδεση TCP/IP, γεγονός που σημαίνει ότι δεν 
έχει τυχόν άλλες επιβαρύνσεις από distribution γενικής χρήσης. Παραμετροποιείται 
εύκολα, ώστε να καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Για 
παράδειγμα, μια εταιρία μπορεί να καθορίσει ποια από τα εμφανιζόμενα πεδία είναι 

 



υποχρεωτικά, ποια προαιρετικά, ποια μπορεί να επεξεργάζεται ο χρήστης και ποια 
μπορεί μόνο να βλέπει. Η παραμετροποίηση επιτυγχάνεται με δύο εργαλεία, που 
είναι τα εξής:  
Το Page Designer, με το οποίο ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει προϋπάρχοντα 
πεδία user defined, να ορίσει την ιδιότητά τους και να τα ενσωματώσει σε φόρμα της 
εφαρμογής.  
Το From Designer, όπου ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει νέες φόρμες και να ορίσει 
νέα πεδία, αναπτύσσοντας έτσι την επιχειρηματική λογική της εφαρμογής σύμφωνα 
με τις δικές του ανάγκες [http://www.alphanova.co.uk, Αλεξίου, κ.ά., 2005] .  
Αξιοποιώντας και ενοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, τo alphapartner προσφέρει 
ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για: 
 

• Διαχείριση Πελατών & Δυνητικών Πελατών. Επιτρέπει την καταγραφή 
και τη συντήρηση αναλυτικών στοιχείων για τις επαφές και τους πελάτες, 
είτε πρόκειται για άτομα είτε  για εταιρείες. Εκτός από τις βασικές 
πληροφορίες πελατών, αποτυπώνονται σύνθετες (προσωπικές και 
επαγγελματικές) σχέσεις μεταξύ ατόμων και εταιρειών. Επιπλέον η 
εφαρμογή προσφέρει εργαλεία για το «καθάρισμα» της βάσης δεδομένων με 
αναγνώριση και κατάργηση διπλοτύπων – ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει 
καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία της επιχείρησης, αν δεν προβλεφθεί 
έγκαιρα. Το πλήρες προφίλ κάθε πελάτη υπάρχει μέσα από μία οθόνη, μέσω 
της οποίας φαίνετε το συνολικό ιστορικό της σχέσης του με την επιχείρηση. 

• Διαχείριση Πωλήσεων. Διαπνέεται από διαφορετική φιλοσοφία και 
πρακτική ανά εφαρμογή σχετικά με το θέμα των πωλήσεων. Στο 
συγκεκριμένο λογισμικό η ενότητα των πωλήσεων καλύπτεται από τα 
παρακάτω υποσυστήματα α) Διαχείριση Ευκαιριών Πώλησης: Με αυτήν την 
εφαρμογή καταγράφονται και παρακολουθούνται οι υποψήφιοι πελάτες και ο 
κύκλος πώλησης. Υπάρχει αξιολόγηση των ευκαιριών, καθώς και 
πληροφορίες για τη συνολική αξία των ευκαιριών πώλησης της επιχείρησης.  
β) Διαχείριση Προσφορών και Παραγγελιών: Η εφαρμογή επιτρέπει τη 
δημιουργία νέων προσφορών και τη μετατροπή τους σε παραγγελίες με 
αυτόματη ενημέρωση του λογιστικού συστήματος. γ) Διαχείριση Εργασιών 
Πώλησης: Επιτρέπει το σχεδιασμό και την οργάνωση των ενεργειών που 
αφορούν στα διάφορα στάδια του κύκλου πώλησης δ) Συμβόλαια Πώλησης: 
Διαχειρίζεται τις συμβάσεις με τους πελάτες, ορίζοντας ειδικές εκπτώσεις και 
τιμολογιακούς όρους για καθέναν από αυτούς. ε) Συμφωνίες Πώλησης: 
Επιτρέπει την διαχείριση της επιχειρηματικής στρατηγικής πωλήσεων, τον 
καθορισμό των στόχων των πωλητών και την παρακολούθηση των διαφόρων 
ομάδων πωλήσεων.  

• Εξυπηρέτηση Πελατών (help desk, call center). Με αυτήν την εφαρμογή 
είναι δυνατή η καταγραφή των αιτημάτων εξυπηρέτησης του πελάτη, η 
ανάθεση τους στο αρμόδιο προσωπικό και η παρακολούθηση της εξέλιξής 
τους μέχρι και την ικανοποίησή τους. Τα αιτήματα εξυπηρέτησης συνδέονται 
με πολλαπλές οντότητες του συστήματος, όπως σχετικά προϊόντα, υπηρεσίες, 
επικοινωνίες, συμβάσεις υποστήριξης και εγγυήσεις.  

• Service - Τεχνική υποστήριξη. Σ’ αυτήν την εφαρμογή υπάρχουν οι 
α)Συμβάσεις Υποστήριξης:  Καθορίζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης και τις 
υπηρεσίες που πρέπει να προσφερθούν στο πελάτη βάσει συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων παραμέτρων. Οι συμβάσεις ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και εμπεριέχουν το μηχανισμό χρέωσης του πελάτη για τις 
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προσφερόμενες υπηρεσίες. β)Επισκευές: Αυτοματοποιεί τη διαδικασία 
επισκευής, καθώς και τον καθορισμό και την εκτίμηση του κόστους και του 
χρόνου επισκευής   

• Πλατφόρμα e-Commerce  
• Διαχείριση Εκστρατειών (Campaign Management).  Η εφαρμογή 

Διαχείρισης Εκστρατειών είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο μάρκετινγκ που 
αυτοματοποιεί το σχεδιασμό, την εκτέλεση και παρακολούθηση 
στοχευμένων εκστρατειών σε επιλεγμένα τμήματα πελατολογίου. Επιπλέον, 
δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής βάσεων δεδομένων ατόμων και εταιριών από 
εξωτερικές πηγές. Βάσει πολλαπλών κριτηρίων που ορίζονται δυναμικά από 
την εταιρία το alphapartner Campaign Management επιτρέπει την εύκολη 
δημιουργία target groups, την εκπόνηση εκστρατειών για τις ομάδες αυτές 
και τη παρακολούθηση της εξέλιξης και της αποτελεσματικότητάς τους σε 
πραγματικό χρόνο.  
Επίσης, υποστηρίζει προωθητικές ενέργειες κάθε τύπου, είτε πρόκειται για 
εκστρατείες ad hoc, για παράδειγμα εκστρατείες direct marketing για την 
προώθηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε για συνεχείς ή 
επαναλαμβανόμενες εκστρατείες, όπως, για παράδειγμα, εκστρατείες 
εκτίμησης της αναγνωρισιμότητας προϊόντων, διαφημίσεων ή υπηρεσιών 
(product awareness).   
Η οργάνωση και η παρακολούθηση των εκστρατειών στηρίζεται στις 
ακόλουθες τρεις ομάδες εργαλείων:  
 
α) Σχεδιασμός Εκστρατείας (Campaign Planning)  

Αυτοματοποιεί τον προγραμματισμό και τη δημιουργία τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων εκστρατειών. Μέσω του 
σχεδιασμού αυτού παρέχεται: 

 Αυτοματοποίηση  της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε μεγάλες 
ομάδες δυνητικού πελατολογίου  

 Διαχείριση πολλαπλών λιστών δυνητικών πελατών από διαφορετικές 
πηγές προέλευσης 

 Ομαδοποίηση χρηστών για βέλτιστη παραγωγικότητα στην εκτέλεση 
εκστρατειών 

 Σχεδιασμός, τυποποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης 
εκστρατειών  

 Αυτοματοποιημένη ανάθεση εργασιών στο αρμόδιο προσωπικό 
 Σχεδιασμός εκστρατειών με σταδιακή εκτέλεση  
 Σχεδιασμός κοινών εκστρατειών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 
 Δημιουργία προκαθορισμένων σεναρίων (script) και οδηγιών για τους 
χρήστες (agents) για τηλεφωνικές εκστρατείες 

 
β) Εκτέλεση Εκστρατείας (Campaign Implementation) 
Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή ακύρωσης των εκστρατειών που 
έχουν προγραμματιστεί στο Σχεδιασμό Εκστρατείας καθώς και επανάληψης 
των επιτυχημένων εκστρατειών. Η Εκτέλεση Εκστρατειών προσφέρει:  

 Χρήση της εφαρμογής Διαχείρισης Εργασιών (Work Management) για 
αυτοματοποιημένη ροή εργασιών στην εκτέλεση των εκστρατειών 
(ανάθεση ενεργειών σε τμήματα και προσωπικό, παρακολούθηση 
προόδου εργασιών και χρονικών προθεσμιών) 

 Εκτέλεση δοκιμαστικών εκστρατειών μικρής κλίμακας (pilot campaigns) 

 



 Ενεργοποίηση και ακύρωση συνεχών, επαναλαμβανόμενων ή ad hoc 
εκστρατειών 

 Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης των χρηστών (agents) σε φόρμες και 
αρχεία σχετικά με την εκτελούμενη εκστρατεία  

 Ανάθεση τμημάτων της εκτέλεσης σε συγκεκριμένους χρήστες για 
εύκολη διαχείριση και εποπτεία των εκστρατειών 

 Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εκστρατειών από κάθε χρήστη 
 Ρύθμιση και διόρθωση του αριθμού των χρηστών (agents) ή των προς 
επικοινωνία ατόμων, ανάλογα με την εξέλιξη της εκστρατείας  

 Εκτέλεση σταδίων ή μέρους της εκστρατείας από συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις   

 
γ) Παρακολούθηση Εκστρατείας & Αναφορές (Campaign Monitoring & 

Reporting)  
Επιτρέπει τον έλεγχο και την αξιολόγηση της απόδοσης των εκστρατειών 
online. Η εφαρμογή αυτή παρέχει:  

 Έλεγχο σε πραγματικό χρόνο τρεχουσών εκστρατειών και αξιολόγηση 
προηγούμενων εκστρατειών 

 Παρακολούθηση των ενεργειών που έγιναν από κάθε εσωτερική μονάδα 
της επιχείρησης για κάθε εκστρατεία  

 Ιστορικό αποτελεσμάτων εκστρατειών για κάθε πελάτη  
 Ιστορικό εκστρατειών ανά προϊόν ή υπηρεσία  
 Ιστορικό εκστρατειών ανά χρήστη agent) για τηλεφωνικές εκστρατείες  
 Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση κάθε εκστρατείας 

 
δ) Εκστρατείες μέσω Πολλαπλών Καναλιών (Multi-Channel Campaigns)
Υποστηρίζει τη χρήση πολλαπλών καναλιών προσέγγισης πελατών για 
μεγιστοποίηση της απόδοσης των εκστρατειών: 

 Τηλεφωνικές εκστρατείες (εισερχόμενες/εξερχόμενες). Δυνατότητα 
λειτουργίας με ή χωρίς CTI (Computer Technology Integration) καθώς 
και ολοκλήρωσης με τεχνολογίες IVR. Σε συνδυασμό με συστήματα CTI, 
ολόκληρη  η λειτουργικότητα διαχείρισης κλήσεων (απάντηση, κλήση, 
μεταφορά, συνδιάσκεψη, predictive/progressive dialing, κ.λπ.) γίνεται 
διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής και βρίσκεται συγκεντρωμένη σε μία 
εύχρηστη οθόνη τηλεφωνητή.  

 E-mail. Μαζική αποστολή προσωποποιημένων e-mail με ενσωμάτωση 
στοιχείων (ονόματα, διευθύνσεις, κ.λπ.) από τη βάση δεδομένων του 
alphapartner. Δυνατότητα επισύναψης οποιουδήποτε αρχείου. 

 Επιστολές. Δημιουργία προσωποποιημένων επιστολών με ενσωμάτωση 
στοιχείων (mail merge) από τη βάση δεδομένων του alphapartner. 

 Fax. Μαζική αποστολή προσωποποιημένων fax, σε διασύνδεση με fax 
server. 

 
• Διαχείριση Προσφορών & Προγράμματα Αφοσίωσης Πελατών (Offer & 

Loyalty Management). Έχει εφαρμογή σε όλους τους κλάδους του retail, 
είτε πρόκειται για εταιρίες εμπορίας καταναλωτικών ειδών (καταστήματα, 
αλυσίδες λιανικής) είτε για εταιρίες παροχής υπηρεσιών (τράπεζες, 
ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες κ.λπ.) Συγκεκριμένα παρέχει: α) 
Αναγνώριση των κερδοφόρων πελατών: Η αξία του Πελάτη μπορεί να 
καθοριστεί με βάση το προφίλ του (δημογραφικό, καταναλωτικό), τα 

 



στοιχεία των αγορών του, το κανάλι εξυπηρέτησής του ή οποιονδήποτε 
συνδυασμό των παραπάνω. β) Προγράμματα Πελατειακής Αφοσίωσης 
(Loyalty Schemes) : Η επιχείρηση μπορεί με την υποστήριξη αυτών των 
προγραμμάτων να σχεδιάζει και να υλοποιεί εύκολα προσφορές προς τους 
πελάτες της ορίζοντας δυναμικούς επιχειρηματικούς κανόνες. Οι κανόνες 
αυτοί αφορούν στα χαρακτηριστικά και στο χρονικό πλαίσιο ισχύος κάθε 
προγράμματος, τις κατηγορίες των δικαιούχων πελατών, τα 
συμπεριλαμβανόμενα προϊόντα και/ή υπηρεσίες, το είδος ή τα είδη της 
επιβράβευσης και τον τρόπο υπολογισμού τους. Το alphapartner Loyalty 
Management υποστηρίζει επίσης την παροχή προσφορών μέσω του δικτύου 
συνεργατών της επιχείρησης (π.χ. dealers) καθώς και τη διαχείριση συν-
χρηματοδοτούμενων προσφορών (εμπορικές συμφωνίες, rebates). γ) 
Διαχείριση Σχημάτων Επιβράβευσης: Οι ανταμοιβές προς τους πιστούς 
πελάτες μπορεί να έχουν τη μορφή δώρων, κουπονιών, εκπτώσεων, 
αναβαθμισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Το alphapartner Loyalty 
Management υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς τρόπους εξαργύρωσης 
των ανταμοιβών από τους καταναλωτές (on line, στα σημεία πώλησης ή 
μέσω επεξεργασίας από τα κεντρικά γραφεία). δ) Διαχείριση καρτών και των 
κατόχων τους: Για κάθε loyalty scheme παρέχεται ολοκληρωμένη διαχείριση 
καρτών (loyalty cards) και του αντίστοιχου λογαριασμού πελάτη για κάθε 
κάρτα. Επίσης, υποστηρίζονται πολλαπλές κάρτες για κάθε λογαριασμό, με 
δυνατότητα καθορισμού του βασικού δικαιούχου, των συνδικαιούχων και 
των προσωπικών τους σχέσεων (π.χ οικογενειακές σχέσεις). ε) 
Παρακολούθηση και έλεγχος Loyalty Schemes: Επιτρέπει την παρακολούθηση 
της εξέλιξης των προσφορών σε όλη τη διάρκειά τους και την εξαγωγή 
αναλυτικών αναφορών από τη διοίκηση για τα αποτελέσματα των 
προγραμμάτων. Επιπλέον, παρέχονται αναλυτικές εκπτώσεις λογαριασμών 
για τους πελάτες-μέλη κάθε προγράμματος. στ) Διασύνδεση με Συστήματα 
Λιανικής (P.O.S.: )  Το λογισμικό λειτουργεί σε διασύνδεση και επικοινωνία 
με οποιοδήποτε σύστημα λιανικής (P.O.S.) για τη διαχείριση των προσφορών 
στα σημεία πώλησης. 

• Αυτοματοποιημένη ροή εργασιών. Επιτρέπει την παρακολούθηση και το 
διαχωρισμό των ενεργειών που εκτελούνται για τους πελάτες. Η κατανομή 
και η ροή των εργασιών αυτοματοποιούνται ορίζοντας ενέργειες που πρέπει 
να εκτελούν οι χρήστες ανάλογα με την υπηρεσία που προσφέρεται στον 
πελάτη. Η διαχείριση των εργασιών αποτελείται από επικοινωνίες και 
ενέργειες. Στις επικοινωνίες καταγράφονται όλοι οι τύποι επικοινωνίας με τις 
επαφές και τους πελάτες. Οι ενέργειες είναι οι επιμέρους εργασίες τις οποίες 
περιλαμβάνει κάθε υπηρεσία. 

• Διαχείριση Έργου (Project Management).  Η λύση CRM alphapartner 
ενσωματώνει στην λειτουργικότητά του, ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης 
ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός έργου, από την υποβολή της αρχικής 
προσφοράς προς τον πελάτη μέχρι και την ολοκλήρωση της υλοποίησης. 
Αυτοματοποιεί το σχεδιασμό, την εκτέλεση και παρακολούθηση κάθε φάσης 
του έργου, προσφέροντας ελαχιστοποίηση του ρίσκου και αυξάνοντας την 
απόδοση και την κερδοφορία. Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις 
που ασχολούνται με τη μελέτη και υλοποίηση τεχνικών και τεχνολογικών 
έργων, όπως, για παράδειγμα τεχνικές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων κ.λπ. Οι 
φάσεις που παρέχει είναι:  

α) Σχεδιασμός έργου:   

 



Αυτοματοποιεί τη διαχείριση όλων των ενεργειών προγραμματισμού πριν από 
την έναρξη υλοποίησης, προσφέρει πρότυπα (templates) βέλτιστων πρακτικών 
υλοποίησης και επιτρέπει τον καθορισμό του ρίσκου για κάθε φάση και το 
σχεδιασμό ενεργειών για τη διαχείρισή του. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται: 

 Καθορισμός του Proposal Base Line με δυνατότητα σχεδιασμού του έργου 
και αξιολόγησης των διαθέσιμων πόρων από τη φάση υποβολής προσφοράς 
στον πελάτη 

 Παρακολούθηση ιστορικότητας των προσφορών σύμφωνα με τις πολλαπλές 
εκδόσεις του έργου 

 Καθορισμός του προϋπολογισμού του έργου, αναλυτική παρουσίαση του 
τζίρου, του κόστους και του κέρδους ανά έργο, με βάση τα υλικά και τις 
εργασίες που έχουν προδιαγραφεί. 

 
β) Υλοποίηση του έργου: 
Μέσω αυτοματοποιημένης ροής εργασιών, διαχειρίζεται πλήρως τις υπηρεσίες, 
τους πόρους, τα χρονοδιαγράμματα και τα κόστη που αφορούν στην εκτέλεση 
του έργου: 

 Καθορισμός του Implementation Base Line με δυνατότητα καταγραφής και 
παρακολούθησης όλων των εργασιών, του χρόνου εκτέλεσης και και των 
απαραίτητων πόρων ανά έργο 

 Δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων του έργου σύμφωνα με αιτήματα του 
πελάτη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Άμεση παρακολούθηση των 
μεταβολών στα οικονομικά στοιχεία, καθώς και στις απαραίτητες εργασίες, 
πόρους και αναπροσαρμογή χρονοδιαγραμμάτων 

 Αυτόματη δημιουργία διαφοροποιημένης έκδοσης του έργου σε κάθε νέο 
αίτημα πελάτη και διατήρηση των παλαιότερων στοιχείων για μετέπειτα 
αξιολόγηση 

 Παρακολούθηση και διαχείριση προβλημάτων/ αποκλίσεων 
Ακόμη υποστηρίζει τη διαχείριση προμηθειών όπως: 

 Παρακολούθηση αιτήσεων χορήγησης προμήθειας 
 Εγκρίσεις προσφορών από προμηθευτές  
 Μετατροπή αιτήσεων χορήγησης προμήθειας σε παραγγελίες 
 Διαχείριση προσφορών από προμηθευτές 
 Παρακολούθηση προθεσμιών παράδοσης των προμηθειών 
 Παρακολούθηση παραγγελιοληψίας (σε συνεργασία με συστήματα ERP)  
 Ενημέρωση αποθήκης έργου για κάθε έργο 

 
γ) Έλεγχος έργου: 
Προσφέρει παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ανθρώπινων πόρων, του 
χρονοδιαγράμματος και του κόστους του έργου. Ακόμη, επιτρέπει τον καθορισμό 
δεικτών απόδοσης για την ακριβή αξιολόγηση του έργου σε κάθε φάση 
υλοποίησης του. Πιο συγκεκριμένα παρέχει: 

 Δυνατότητα ελέγχου και σύγκρισης μεταξύ Proposal Base Line και 
Implementation Base Line για απολογισμό της συνολικήςδιαδικασίας 
εκτέλεσης του έργου 

 Τήρηση πολλαπλών εκδόσεων του ίδιου έργου που δίνει τη δυνατότητα 
σύγκρισης αυτών για αξιολόγηση της συνολικής διαδικασίας εκτέλεσης του 
έργου 

 



 Συσχετισμό εκτιμώμενου Budget Cost) και πραγματικού κόστους (Actual 
Cost) του έργου, όχι μόνο με τη λήξη αλλά και κατά τη διάρκεια του έργου, 
για καλύτερο οικονομικό έλεγχο  

Το alphapartner είναι 100% web-based και zero-client λογισμικό. Δηλαδή, χωρίς 
καμία εγκατάσταση προγράμματος στις θέσεις εργασίας, ο κάθε χρήστης του 
alphapartner ξεκινάει άμεσα να εργάζεται μέσα από τον Internet Εxplorer. Έτσι, 
εξασφαλίζεται ότι ο κάθε χρήστης θα χειρίζεται πάντα την τελευταία έκδοση του 
προγράμματος, στην μέγιστη ταχύτητα, και από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο 
επιλέξει. Επιπλέον, το φιλικό interface του alphapartner σχεδιάστηκε ώστε να 
απαιτεί ελάχιστο χρόνο εκμάθησης, διασφαλίζοντας τη γρήγορη απόδοση της 
επένδυσης (ROI).  
Το alphapartner ολοκληρώνεται εύκολα με back-office συστήματα, καθώς και με 
τεχνολογίες CTI, IVR και Dialers, δίνοντας τη δυνατότητα για ακόμη καλύτερη 
πρόσβαση και αξιοποίηση της πληροφορίας. Τέλος, η AlphaNova προσφέρει στην 
εταιρία τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δικές της customized εφαρμογές με τη 
χρήση του alphapartner API.  

 
Συνοπτικά, το alphapartner βοηθάει την επιχείρηση να πετύχει: 
 

• Δημιουργία αφοσιωμένου πελατολογίου μέσω γρήγορης και 
αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών  

• Ειδική μεταχείριση & αξιοποίηση των πελατών “υψηλής αξίας”  
• Διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 

και του πελατολογίου  
• Διασφάλιση της ποιότητας των outsourced υπηρεσιών προς τους πελάτες  
• Οικονομικά κίνητρα σε συνεργάτιδες εταιρείες: ενίσχυση της αφοσίωσης των 

συνεργατών  
• Αύξηση των εσόδων και του μεριδίου αγοράς  
• Αύξηση της παραγωγικότητας  
• Μείωση του λειτουργικού κόστους  
• Ευελιξία και εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία  
 
[Innovation, 2004a, Innovation, 2004b Αλεξίου, κ.ά., 2005, 
http://www.alphanova.co.uk, http://www.pressreleases.gr ] 
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3.2 AROTRON ECRM 
 
Η Cententia S.A. ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα, παρέχοντας ολοκληρωμένες 
επιχειρηματικές λύσεις στον τομέα του Customer Relationship Management, με την 
ανάπτυξη του AroTRON™ eCRM Platform, το πρώτο 100% ελληνικό 
δημιούργημα στη σφαίρα του CRM. 
Η Cententia Business Solutions ( http://www.cententia.com/ ), μέλος του ομίλου 
PRC Group – The Management House, δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, και 
στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Πρωταρχικός της στόχος 
είναι να παρέχει επιχειρηματικές λύσεις για Relationship Management 
συμπεριλαμβανομένου e-CRM and SFA, ενδυναμώνοντας τους πελάτες της να 
καταστούν πιο ανταγωνιστικοί στη παγκόσμια αγορά.  
 
 

Τεχνολογία που χρησιμοποιεί 
Το  ΑroTRON eCRM αποτελεί μια προηγμένη πλατφόρμα που βασίζεται σε 
αρχιτεκτονική Three-Tier και χρησιμοποιεί ανοιχτά πρότυπα ανάπτυξης (EJB, J2EE, 
COM) και διαδικτυακές τεχνολογίες αιχμής. Σε πρώτο επίπεδο το ΑroTRON είναι 
συμβατό με τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων (MS SQL Server, Oracle, Sybase, 
DB2). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σημαντική εμπειρία της Cententia σε 
τεχνολογίες ολοκλήρωσης XML, εξασφαλίζει την αξιοποίηση των υφισταμένων 
επενδύσεων σε υποδομή πληροφορικής κάθε εταιρίας. Η αρχιτεκτονική του 
ΑroTRON εξασφαλίζει επίσης την ασφάλεια των δεδομένων, αφού η βάση 
δεδομένων μπορεί να εγκατασταθεί σε ασφαλή περιοχή (De-Militarized Zone). Ο 
πυρήνας της πλατφόρμας, με την ονομασία Cententia Enterprise Framework of 
Components, είναι η βάση πάνω στην οποία έχει χτιστεί η ιδιαίτερα προηγμένη 
πελατοκεντρική επιχειρηματική λογική του συστήματος και αποτελεί το δέυτερο 
επίπεδο. Το Framework, το οποίο βρίσκεται πάνω στον Sybase Application Server, 
έχει απεριόριστες δυνατότητες ολοκλήρωσης και επικοινωνίας με ετερογενή 
πληροφοριακά συστήματα, όπως, εξωτερικές βάσεις δεδομένων, legacy και 
συστήματα back office. Προβλήματα κλιμάκωσης και διαθεσιμότητας λύνονται με 
την προσθήκη νέων Application Server και την δημιουργία clustering. Όλοι οι 
χρήστες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αποκλειστικά μέσω των Application Server. 
Έτσι, επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων, καθώς υποστηρίζονται όλα τα 
σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας (SSL, RSA, X.509 digital certificates), τα οποία 
εξασφαλίζουν την πιστοποίηση του έτερου συναλλασσόμενου μέλους. Ο Application 
Server μπορεί να “τρέξει” και σε Windows και σε συστήματα Unix (Solaris, AIX, 
HP/UX).  
Το τρίτο επίπεδο αποτελεί το σημείο επαφής του χρήστη με την εφαρμογή (user 
interface). Μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε μορφή MS-Windows Clients για πλήρη 
εκμετάλλευση της πλούσιας λειτουργικότητάς του είτε σε Thin Web Clients για 
εξυπηρέτηση απομακρυσμένων χρηστών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μεγάλης 
προσαρμοστικότητας του ΑroTRON Framework και της πλήρους υποστήριξης 
πρωτοκόλλων Internet. 
Το σύστημα παραμετροποιείται ώστε σε οποιαδήποτε οντότητα (π.χ. εταιρία) να 
μπορεί να προστεθεί απεριόριστος αριθμός νέων ιδιοτήτων, νέων πεδίων (π.χ. 
“κύκλος εργασιών 2001”,  “αύξηση κύκλου εργασιών”) χωρίς να απαιτείται 
προγραμματισμός ή τροποποίηση της βάσης δεδομένων. Μάλιστα η Cententia 
μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τους φορείς που 
επιλέγουν λύσεις ΑroTRON, με σκοπό να τις βοηθήσει να αξιοποιήσουν ίδιους 
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πόρους για την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών πάνω στην πλατφόρμα 
ΑroTRON (δίνοντας ακόμη και τον πηγαίο κώδικα) [Αλεξίου, κ.ά., 2005]. 
Το AroTRON προσφέρει υιοθέτηση πολλαπλών επιχειρηματικών ρόλων από μία 
εταιρία, με δυνατότητα απευθείας ολοκλήρωσης με συστήματα άλλων φορέων για 
συνεργασία Β2Β, όπως κάλυψη αναγκών εξυπηρέτησης πελατών για λογαριασμό 
άλλης εταιρίας (π.χ. Call Center). Γίνεται αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων 
και καναλιών επικοινωνίας, όπως σύγχρονα τηλεφωνικά κέντρα με CTI, E-mail, 
Internet και SMS.  
 
Τα βασικά modules που αποτελούν τον πυρήνα του Business είναι:   
 

AroTRON Modules
AroTRON™ Contact Center - Διαχείριση επαφών 
AroTRON™eMarketing  -       Μάρκετινγκ και πωλήσεις  
AroTRON™ eService -           Εξυπηρέτηση και υποστήριξη 

AroTRON™ eService -           Εφοδιασμός/Προμήθεια 

 
 Κάθε module αποτελείται από υποκατηγορίες και τα key features τους είναι τα εξής: 
 

• Διαχείριση επαφών (Contact Center) 
Πλήρης εικόνα του Πελάτη (Complete Customer View).  

 Δημιουργία ολοκληρωμένου πελατειακού προφίλ για τη βέλτιστη διαχείριση των 
πελατειακών σχέσεων. Αποφεύγονται πλέον οι διπλές εγγραφές και οι 
ανακρίβειες στα στοιχεία πελατολογίου. Όχι πια αναμονή του πελάτη για να 
εξυπηρετηθεί μέχρι "να βρεθεί η καρτέλα του".  

 Διατήρηση "ιστορικού" αρχείου με όλες τις πραγματοποιηθείσες επαφές με κάθε 
πελάτη και παρακολούθηση της πορείας της πελατειακής σχέσης. Καταγραφή 
της θετικής ή αρνητικής θέσης κάθε πελάτη προς τα προϊόντα της επιχείρησης σε 
σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς και χρονική εξέλιξη αυτής της θέσης, η οποία 
επιτρέπει στην επιχείρηση να δράσει γρήγορα και να προσαρμόσει την 
στρατηγική της ανάλογα. Μέσω της εφαρμογής CTI γίνονται αναγνώριση 
καλούντος και αυτόματη ανάκτηση πληροφορίας (screen pop up) που αφορά σε 
όλο το ιστορικό της σχετική ς πελατειακής σχέσης.  

 Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και καναλιών επικοινωνίας της 
επιχείρησης με τους πελάτες της: Τηλεφωνική επικοινωνία, Προσωπική επαφή, 
Αλληλογραφία - Fax, E-mail, Internet: Web Site, Διάσκεψη μέσω Web. Οι 
πελάτες μπορούν να υποβάλλουν παραγγελίες και αιτήματα εξυπηρέτησης καθώς 
και να παρακολουθούν την υλοποίηση τους μέσω Internet. Ακόμη, οι υπεύθυνοι 
λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις όπου κι αν βρίσκονται, μέσω του κινητού 
τηλεφώνου τους. 

Ικανοποίηση, Διατήρηση και Αφοσίωση Πελατών (Improve Customer Satisfaction, 
Retention & Loyalty) 
Βελτίωση του ποσοστού διατήρησης πελατών μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας 
και της αυξημένης ανάμειξης του πελάτη με την εταιρία. Εμφανίζεται λίστα 
ενεργειών προς εκτέλεση (to do list) ανά χρήστη ή ομάδα εργασίας με δυνατότητα 
ελέγχου, που εξασφαλίζει την άμεση και συνεπή διευθέτηση των θεμάτων.  
 Αποτελεσματική Διάχυση της Πληροφορίας και Lead Management (Effective 
Information Sharing & Lead Management)
Μέσω της διάχυσης της εταιρικής πληροφορίας σε όλους τους υπαλλήλους και 
συνεργάτες, μια εταιρία αποκτά μακροχρόνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με 
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αποτέλεσμα να βελτιώνεται σημαντικά η λήψη αποφάσεων και να διασφαλίζεται η 
εταιρική γνώση. Γίνονται καταχώρηση και διαχείριση σύνθετου πλέγματος σχέσεων 
και ρόλων για αποτελεσματικό Lead Management. Επίσης υπάρχει δυνατότητα 
άμεσης καταγραφής νέων επιχειρηματικών ευκαιριών (leads) και αυτόματης 
ανάθεσής τους στους υπεύθυνους πωλητές με βάση προεπιλεγμένα κριτήρια.  

Βελτιστοποίηση Αξίας Πελατών και Ανάλυση Πληροφορίας 
Δυναμικές αναφορές παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσμάτων σε 
σχέση με πωλήσεις ανά περιοχή ή προϊόν για βέλτιστη αξιολόγηση και πιθανό 
επαναπροσδιορισμό στόχων και στρατηγικής (μέσα από την εφαρμογή). Άμεση 
εξαγωγή δεδομένων σε προσαρμοσμένα Microsoft Excel Pivot Tables/Charts.  

 
• Μάρκετινγκ και Πωλήσεις (Marketing) 

Διαχείριση Εκστρατείας (Campaign Management) 
Η εφαρμογή Campaign Management βοηθάει κάθε επιχείρηση να σχεδιάζει και να 
υλοποιεί καμπάνιες με υψηλούς δείκτες ακριβείας και επιτυχίας, και συγχρόνως να 

μειώσει το κόστος της επαφής και ενημέρωσης ανά πελάτη.  
 Διαχείριση καμπάνιας που καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας, από το 
σχεδιασμό των στρατηγικών προώθησης μέχρι την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων της καμπάνιας. Μια εταιρία μπορεί να προσφέρει, να εκτελέσει 
και να παρακολουθήσει μία καμπάνια telemarketing είτε εσωτερικά είτε με 
ανάθεση με τρίτους (outsourcing).  

 Αποτελεσματικό Cross-sell και Up-sell. Το τμήμα μάρκετινγκ, κάνοντας 
διαχείριση επιχειρηματικών ευκαιριών (cross-sell, up-sell), προωθεί προϊόντα σε 
νέες πελατειακές ομάδες ή καινούργια προϊόντα στους πιο κατάλληλους πελάτες. 
Το AroTRON eCRM επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προβλέψουν μελλοντικές 
αγορές, να καθορίσουν με ακρίβεια την στρατηγική προώθησης των προϊόντων 
τους και να παρέχουν προσφορές προσαρμοσμένες πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες 
και επιθυμίες των πελατών τους όταν αυτοί το ζητούν. Έχοντας την δυνατότητα 
πρόβλεψης της ζήτησης, οι προηγμένες πολιτικές Marketing όπως Cross-Selling 
και Up-Selling μετασχηματίζονται πλέον σε "καινούργια" ευκαιρία πώλησης. 

Αυτοματοποίηση Πωλήσεων (Sales Force Automation) 
Εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής παραγωγικότητας της ομάδας πωλητών, 

καθώς και της άμεσης διεκπεραίωσης νέων παραγγελιών. Γίνονται αποτελεσματική 
σχεδίαση και διαχείριση πωλήσεων με καθορισμό στόχων ανά χρονική περίοδο 
ακόμα και σε επίπεδο υποκαταστήματος. Κάθε διαδικασία βασίζεται σε πρότυπα. 

Territory Management 
Παρέχει την δυνατότητα ενός αυτοματοποιημένου τρόπου ανάθεσης πελατών σε 
πωλητές με κριτήρια όπως η σημαντικότητα, η ειδικότητα, η γεωγραφική κατανομή. 
Διευκολύνεται η ανακατανομή των πωλητών σε περιοχές και ομάδες πελατών που 
χρήζουν άμεσης προσοχής.  
 

• Εξυπηρέτηση (Service) 
To AroTRON eCRM παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προσφέρει 
προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης μέσω Internet. Ταχεία και 
αποτελεσματική καταγραφή και παρακολούθηση θεμάτων, προβλημάτων, 
αιτημάτων εξυπηρέτησης και απαιτήσεων για βοήθεια ή πληροφορίες. Δυνατότητα 
εισαγωγής αιτήσεων / παραπόνων στο σύστημα από πολλαπλά κανάλια 
επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, e-mail και Internet. Ο πελάτης μπορεί να 

 



παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τη φάση στην οποία βρίσκονται τα διάφορα 
αιτήματα που έχει υποβάλει στην επιχείρηση. Παράλληλα, κάθε υπεύθυνος 
ενημερώνεται άμεσα από αυτόματες ειδοποιήσεις σχετικά με ενέργειες που αφορούν 
εξυπηρέτηση πελατών.  

Διαχείριση αιτημάτων εξυπηρέτησης 
Παρέχεται υποστήριξη αυτόματης δρομολόγησης των κλήσεων/ αιτημάτων σε 
κατάλληλες ομάδες υποστήριξης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως δεξιότητες, 
φόρτος εργασίας κ.α. Ορίζονται διαδικασίες κλιμάκωσης των θεμάτων και 
αυτόματες ειδοποιήσεις προς τους κατάλληλους αποδέκτες σε όλα τα επίπεδα 
οργάνωσης (άτομα, ομάδες εργασίας κ.λπ.). Υπάρχουν βέβαια ενσωματωμένες 
δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων (document management) μέσω εξειδικευμένου 
υποσυστήματος σάρωσης (scanning). Ένα ιδιαίτερα λειτουργικό στοιχείο είναι η 
χρήση του Internet για πρόσβαση των πελατών στους λογαριασμούς τους, εισαγωγή 
αιτημάτων και παρακολούθηση του κύκλου ζωής τους end-to-end.  
Διαχείριση Εταιρικής Γνώσης (Knowledge Management)  

Δυνατότητα καταχώρησης και συντήρησης ενός σύνθετου πλέγματος άρθρων, 
επιχειρηματικών γνώσεων που αφορούν σε προϊόντα και υπηρεσίες. Κάθε έγγραφο 

συσχετίζεται με οντότητες και ενέργειες για αυτόματη ανεύρεση άρθρων και 
απαντήσεων σχετικά με το πρόβλημα ή την ερώτηση του πελάτη.  

Διαχείριση Εγγυήσεων και Συμβάσεων 
Διαχείριση συμβολαίων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την επιχείρηση – Service 
Level Agreements (SLA). Λειτουργούν ευέλικτοι μηχανισμοί μοντελοποίησης των 
όρων (terms) μιας σύμβασης και προσφέρεται δυνατότητα σύνδεσής τους με 
τμήματα του χαρτοφυλακίου των πελατών.  
 

• Procure (Εφοδιασμός/ Προμήθεια) 
Αποτελεσματική Διαχείριση Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (Efficient Management of 
Electronic Orders)
Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο a complete Portal interface με πολλαπλά λειτουργικά 
επίπεδα ανάλογα με το ρόλο του χρήστη (πελάτης, manager- πελάτης, εργαζόμενος 
στην παραγωγή, κ.λπ.), επιτρέποντας τους χρήστες να τοποθετήσουν, να εμφανίσουν 
και να ενημερώσουν παραγγελίες, καθώς και να δουν παλαιότερες συναλλαγές, 
μέσω ενός ασφαλούς και εύκολου στη χρήση περιβάλλον. Εμφανίζει λίστες 
προϊόντων στο Internet, ομαδοποιημένες ανά κατηγορία και δυνατότητα εισαγωγής 
εικόνας των προϊόντων στη βάση δεδομένων. 
Διαμόρφωση και Παρακολούθηση Προσφορών (Procurement-Lifecycle Management)
Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται όλο το κύκλο ζωής των απαιτήσεων των πελατών. 
Εισαγωγή, αποδοχή και απόρριψη απαιτήσεων προσφορών που έχει αποστείλει ο 
πελάτης (RFQ) προς τον αρμόδιο πωλητή. Διαχείριση αιτήσεων draft (που έχει 
σχεδιάσει ο πελάτης χωρίς να τις έχει προωθήσει προς αποδοχή), όπως και 
απαντημένων προσφορών με εισαγωγή ημερομηνίας παράδοσης και εκτίμησης 
κόστους.  

Production Order Management
Το AroTRON eProcure προσφέρει λεπτομερή περιγραφή της τρέχουσας 
κατάστασης των παραγγελιών των πελατών,  γεγονός που επιτρέπει τους αρμόδιους 
της παραγωγής να εκτελούν τις παραγγελίες, όταν αυτές έχουν επιβεβαιωθεί από 

 



τους πελάτες, με αποτέλεσμα να γίνεται σωστή χρήση και διαχείριση των πόρων και 
της παραγωγής [http://www.cententia.com/, http://www.gdb.gr, Αλεξίου, κ.ά., 2005].  
 
 

Εξειδικευμένα προϊόντα 
AroTRON CRM Automotive
Oλοκληρωμένη κάθετη λύση AroTRON CRM – Automotive η οποία έρχεται να 
καλύψει την ανάγκη κάθε αντιπροσωπείας αυτοκινήτων για την βέλτιστη διαχείριση 
της πελατειακής της βάσης, μέσω του δικτύου διανομέων (dealerships), καλύπτοντας 
παράλληλα όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις αλλαγές της Κοινοτικής 
Οδηγίας «Block Exemption Regulation». Το AroTRON Automotive επιτρέπει στις 
αντιπροσωπείες να προσφέρουν αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη στα 
σημεία πώλησης και service (εκθέσεις, dealers, συνεργεία), στην προσέλκυση νέας 
πελατειακής βάσης, αλλά κυρίως στη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών. 
Ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη, το AroTRON Automotive επιτρέπει την 
δημιουργία ολοκληρωμένου πελατειακού προφίλ, με πλήρες ιστορικό επικοινωνίας 
και αυτοκινήτων που έχει αγοράσει ο πελάτης, διαθέσιμο και σε όλους τους dealers 
για κάθε μάρκα του ομίλου. Προσφέρει επίσης δυνατότητα διαχείρισης στοχευμένων 
εκστρατειών προώθησης προϊόντων (Campaign management) και δημιουργίας 
ενιαίας πελατειακής βάσης του ομίλου από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της 
εταιρίας (π.χ. ERP, λογιστικά πακέτα, βάσεις marketing, κλπ.). Συγκεκριμένα 
παρέχει: 

Η Cententia εγκατέστησε τη λύση AroTRON CRM στην Executive Financial Services 
Επιπλέον, η Cententia υλοποίησε την ολοκληρωμένη κάθετη λύση AroTRON 
Collections Management η οποία αποτελεί την πλέον προηγμένη λύση για τη 
διαχείριση όλων των ενεργειών και δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία της 
είσπραξης των απαιτήσεων και επισφαλειών από οποιοδήποτε προϊόν - κάρτες, 
δάνεια, δόσεις, κλπ.  
Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι η συγκεκριμένη υλοποίηση έρχεται να 
επιβεβαιώσει τη τεράστια προσαρμοστικότητα και επεκτασιμότητα του AroTRON 
σύμφωνα με την εξέλιξη και τις μελλοντικές ανάγκες κάθε εταιρίας, αφού η 
εγκατάσταση του AroTRON στην EFS ξεκίνησε με ελάχιστους χειριστές, και σε 
πολύ μικρό χρονικό αύξησε τις θέσεις εργασίας στο call center σε περισσότερες από 
80. Σημαντική επιτυχία αποτελεί το γεγονός ότι η μετάβαση στο σύστημα έγινε 
ομαλά με απόλυτη συνέχεια στην υποστήριξη της εφαρμογής, μηδενικό down-time, 
και μικρό κόστος για την κλιμάκωση της εφαρμογής στην επιχείρηση 
[http://www.crm2day.com/]. 
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3.3 MICROSOFT CRM 
 
Η SiEBEN Innovative Solutions παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής σε 
επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. Η συνεχής 
προσπάθεια για καινοτομία και η σημαντική εξειδίκευσή της σε σύγχρονους τομείς 
της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της 
υψηλής τεχνολογίας.  
Ένα πολύ δυναμικό τμήμα της SiEBEN με συνεχή ανάπτυξη είναι το Business 
Applications Division. Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο του Customer 
Relationship Management αναλαμβάνοντας την υλοποίηση συστημάτων 
βασισμένων στο Microsoft CRM. Με την υλοποίηση συστημάτων CRM, η SiEBEN 
χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά δυνατό και παραμετροποιήσιμο εργαλείο για την 
καλύτερη οργάνωση των τμημάτων πωλήσεων και υποστήριξης στις εταιρείες. 
Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες custom Reporting & Data Mining από το ERP 
σύστημα που διαθέτει η κάθε επιχείρηση. 
 
Στόχοι του Microsoft CRM είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας των 
εργαζομένων, η λήψη σωστότερων αποφάσεων και η καλύτερη χρήση των 
πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες, μέσα από τη χρήση η δυνατότητα ενός 
μειωμένου κόστους λειτουργικού πακέτου, το οποίο να έχει τη δυνατότητα 
ενοποίησης με άλλες εφαρμογές, Έτσι, οι τομείς της επιχείρησης «συνεργάζονται» 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο [ http://www.sieben.gr/TheCompany.asp].  
 
 
Τεχνολογία που χρησιμοποιεί 
Βασισμένο εξ ολοκλήρου στην τεχνολογία .NET της Microsoft, είναι εύκολο να 
επεκταθεί, να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί, μέσω των διαδεδομένων 
Microsoft Outlook και του Internet Explorer, και ολοκληρώνεται με άλλες 
επιχειρησιακές εφαρμογές καθώς η επιχείρηση μεγαλώνει. To Microsoft CRM 
αποτελείται από τα: 
Microsoft CRM Server. To Microsoft CRM υλοποιήθηκε με σημερινές τεχνολογίες 
οι οποίες θα ισχύουν και μελλοντικά, προστατεύοντας την επιχειρησιακή αξία και 
παρέχοντας ένα ενσωματωμένο περιβάλλον, επεκτάσιμο σε όλες τις πλατφόρμες. Η 
ενοποιημένη και εύκαμπτη αρχιτεκτονική .NET συνδυάζεται και απαιτεί την ύπαρξη 
Microsoft Windows 2000 ή 2003 Server με Active Directory, Microsoft SQL Server, 
Microsoft Exchange Server και Microsoft IIS 5.0 έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 
υψηλή απόδοση, δυνατή ασφάλεια, λειτουργίες messaging και αποδοτικό προσιτό 
customization. Επειδή στηρίζεται στο .NET, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο 
Microsoft CRM μέσω Internet Explorer και μέσω Outlook. Δεν απαιτείται ξεχωριστό 
login name και επιπλέον δουλειά στον SQL Server, αφού χρησιμοποιείται το account 
από το Active Directory. Με τη δενδρική δημιουργία Business units μέσα στο AD 
αποτυπώνονται οι ρόλοι κάθε τμήματος στην εταιρεία και ολοκληρώνεται με την 
υιοθέτηση από το CRM. 
Microsoft CRM Sales for Outlook. Με το Microsoft CRM Sales for Outlook οι 
πωλητές έχουν πρόσβαση στα στοιχεία πελατών μέσω του e-mail client, είτε είναι 
συνδεμένοι με τον server είτε όχι (off-line/on-line). Δουλεύοντας μέσα στο γνωστό 
περιβάλλον του Outlook, κάθε χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τις εργασίες του 
CRM, τα e-mail, τις επαφές, τις ευκαιρίες πώλησης και τους εταιρικούς πελάτες, να 
διατηρεί στοιχεία με όλες τις επικοινωνίες με αυτούς, να ορίζει ραντεβού, να έχει 
πρόσβαση σε λεπτομέρειες προϊόντων, ανταγωνιστικές πληροφορίες και 
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βιβλιογραφία. Εάν ένας πωλητής κάνει τις αλλαγές στα στοιχεία, ενώ εργάζεται off-
line στο Outlook -για παράδειγμα, ενημερώνοντας μια προσφορά για έναν πελάτη-, 
οι νέες πληροφορίες θα συγχρονιστούν με τον server την επόμενη φορά που ο 
πωλητής θα είναι on-line.  
Microsoft CRM-Exchange E-Mail Router. To Microsoft CRM-Exchange E-mail 
Router (επίσης αποκαλείται δρομολογητής) είναι ένα τμήμα λογισμικού που παρέχει 
μια διεπαφή ανάμεσα στο σύστημα της Microsoft CRM και τον Microsoft Exchange 
2000 ή 2003 Server. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα εισέλθει στο σύστημα μέσω 
αυτού του δρομολογητή, ο οποίος παίρνει ένα αντίγραφο. Αν ο χρήστης καθορίσει 
ότι το μήνυμα είναι σχετικό με το CRM, το μήνυμα παραδίδεται στον CRM Server 
και δημιουργείται ένα αρχείο δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι, 
δεν επιβαρύνεται η βάση δεδομένων με άχρηστη πληροφορία (π.χ. spamming). 
Microsoft CRM Data Migration Framework 
To Microsoft CRM Data Migration Framework είναι ένα σύνολο εργαλείων για να 
μπορέσει μια επιχείρηση να εξάγει και να μεταφέρει στοιχεία από μία εξωτερική 
πηγή (π.χ., μια παλιά εφαρμογή) στο Microsoft CRM.  
To Framework αυτοματοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο συνήθεις ενέργειες με 
στόχο να μειώσει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας. 
Εκδόσεις προϊόντος. Οι εκδόσεις Professional παρέχουν πολλές  επιπλέον 
λειτουργίες από τις Standard, όπως κατάλογο προϊόντων, δημιουργία προσφορών, 
παραγγελιοληψία, Workflow κ.α.   
Ειδικά με το workflow management, οι εταιρίες αυτοματοποιούν εσωτερικές 
επιχειρησιακές διαδικασίες με τη δημιουργία κανόνων ροής. Αυτό γίνεται με 
γραφικό και ευκολονόητο τρόπο, για να είναι δυνατή η διαχείριση του από όλους. 
Ενώ το Microsoft CRM περιλαμβάνει περισσότερες από εκατό τυποποιημένες 
εκθέσεις, οι πελάτες μπορεί να θελήσουν να προσθέσουν νέες ή να προσαρμόσουν 
τις ήδη υπάρχουσες. Υπάρχει ενσωματωμένη μια ειδική έκδοση των Crystal Reports, 
διαμορφωμένη από τη Microsoft για τις ανάγκες του CRM. Και αυτό είναι μία 
προσωρινή λύση, αφού το επόμενο εξάμηνο, με την έλευση των SQL Server 
Reporting Services, τα Crystal θα αποσυρθούν. 
Η παραμετροποίηση της εφαρμογής γίνεται χωρίς να χρειαστεί να γραφεί ούτε μια 
γραμμή κώδικα. Είναι τόσο φιλικό που ένας «δυνατός χρήστης» καλύπτει το 
διαχειριστικό κομμάτι. Επιπροσθέτως, η Microsoft προσφέρει δωρεάν το CRM SDK 
στους developer για κατασκευή ιδίων εργαλείων. Παρέχει επισκόπηση της 
αρχιτεκτονικής του Microsoft CRM, πληροφορίες για το object model, APIs, το 
σχήμα XML και το πρότυπο ασφάλειας. 
Η ασφάλεια έχει ενσωματωθεί πλήρως στο Active Directory και επεκτείνεται για να 
δέσει με αυτή του CRM. Η θεμελιώδης έννοια στην ασφάλεια role-based είναι αυτή 
του προνομίου (privilege). Κάθε χρήστης έχει ένα σύνολο προνομίων (υπάρχουν 
πάνω από εκατό προνόμια). Εντούτοις, οι πολιτικές και οι ρόλοι χορηγούν τα 
προνόμια και απλοποιούν τη διαδικασία. Η άλλη μορφή ασφάλειας ισχύει για τις 
μεμονωμένες περιπτώσεις αντικειμένων. Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ 
ενός δικαιώματος πρόσβασης και ενός προνομίου: ένα δικαίωμα πρόσβασης 
χορηγείται σε ένα χρήστη για ένα αντικείμενο, αλλά ένα προνόμιο είναι δικαίωμα 
που χορηγείται σε ένα χρήστη για μια κατηγορία αντικειμένων. Με άλλα λόγια, εάν 
ένας χρήστης δεν έχει το προνόμιο να διαβάσει τους απολογισμούς, δεν θα είναι σε 
θέση να διαβάσει οποιονδήποτε απολογισμό. Υπάρχουν διάφορα δικαιώματα 
πρόσβασης που μπορεί να έχει σε ένα αντικείμενο: να διαβάσει, να γράψει, να 
ορίσει, να επισυνάψει, να μοιραστεί και να διαγράψει. Σημειώστε ότι η 
«Δημιουργία» δεν εμφανίζεται σε αυτό τον κατάλογο, επειδή η δυνατότητα να 

 



δημιουργηθεί ένα αντικείμενο δεν ισχύει για ένα μεμονωμένο αντικείμενο, αλλά για 
μια κατηγορία αντικειμένων. Το προνόμιο, όχι η πρόσβαση, κυβερνά το δικαίωμα 
της δημιουργίας. Ο χρήστης που δημιουργεί ένα αντικείμενο θα έχει εξ ορισμού, όλα 
τα δικαιώματα σε αυτό (εκτός αν τα προνόμια του χρήστη απαγορεύουν ένα 
συγκεκριμένο δικαίωμα). Η Microsoft έχει συνεργαστεί με την Avaya για την 
ολοκλήρωση του CRM με το CTI. Το αποτέλεσμα είναι μια ενιαία ενσωματωμένη 
και δοκιμασμένη λύση για CRM και τηλεφωνία που βοηθά την επίτευξη μερικών 
από τους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους. Ο τρόπος με τον οποίο οι εισερχόμενες 
κλήσεις καθοδηγούνται στην επιχείρηση σας μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα ευρύ 
φάσμα κριτηρίων, που ενισχύουν τη δυνατότητα κάλυψης αναγκών συγκεκριμένων 
ομάδων πελατών. Οι πελάτες θα δοκιμάσουν τους πιο σύντομους χρόνους 
απόκρισης, τις λιγότερες μεταφορές δεδομένων και τις γρηγορότερες απαντήσεις, 
καθώς επίσης και εξατομικευμένη υπηρεσία [Αλεξίου, κ.ά., 2005,                 . 
www.microsoft.com/hellas/BusinessSolutions ].  
 
Τα δύο βασικά modules του Microsoft CRM είναι Microsoft CRM Sales και 
Microsoft CRM Customer Service. 
 

• Πωλήσεις και Μάρκετινγκ 
Η ενότητα Πωλήσεις και Μάρκετινγκ δίνει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες έτσι 
ώστε να είναι εφικτή η εστίαση των αντιδράσεων στα προτιμώμενα στοιχεία του 
πελάτη. Οι καλές πωλήσεις και πρακτικές μάρκετινγκ εξαρτώνται από τις σωστές 
αποφάσεις τη σωστή χρονική στιγμή και για τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών 
αποφάσεων, πρέπει να ελέγχονται όλες οι προσπάθειες μάρκετινγκ και πωλήσεων. 

Το υποσύστημα Πωλήσεις και Μάρκετινγκ βοηθάει να ληφθούν πιο έξυπνες 
αποφάσεις γρηγορότερα με βάση τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με κάθε επαφή. 
Έχοντας έτοιμη μια ακριβή επισκόπηση των πληροφοριών της επαφής με τον 
πελάτη, οι πωλητές γίνονται πιο αποτελεσματικοί και έτσι αυξάνεται η ικανοποίηση 
τόσο των υπαλλήλων όσο και των πελατών. Το υποσύστημα Πωλήσεις και 
Μάρκετινγκ περιλαμβάνει: 
 
Διαχείριση Επαφών (Conduct Management) 

 Απόκτηση συνοπτικών πληροφοριών για τις επαφές (εταιριών, ατόμων) 
 Η λειτουργία ελέγχου διπλών καταχωρήσεων ειδοποιεί αυτόματα εάν 
καταχωρηθεί μια επαφή που υπάρχει ήδη. 

 Κατηγοριοποίηση των επαφών βάσει ερωτήσεων σχετικά με το προφίλ των 
πελατών 

 Δυνατότητα προσαρμογής της προσέγγισης των επαφών 
Κατηγοριοποίηση Επαφών (Contact Division) 

 Κατηγοριοποίηση των επαφών και προσαρμογή των μηνυμάτων μάρκετινγκ για 
καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών 

 Αυτόματη ομαδοποίηση επαφών σε διαφορετικές ομάδες, με βάση τα κριτήρια 
που έχουν οριστεί, όπως, ομαδοποίηση επαφών με βάση τα έσοδα 

 Αξιολόγηση των επαφών με βάση τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια 
Διαχείριση Ευκαιριών (Opportunity Management)  

 Παρακολούθηση των ευκαιριών πώλησης  
 Διαχωρισμός της διαδικασίας πώλησης σε ξεχωριστά στάδια 
 Συνοπτική παρουσίαση των ευκαιριών στα στάδια πώλησης 
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Διαχείριση Καθηκόντων  
 Οργάνωση εργασιών μάρκετινγκ και πώλησης 
 Δημιουργία λίστας καθηκόντων για προσωπική χρήση 
 Ανάθεση εργασιών σε άλλους χρήστες ή ομάδες χρηστών  που έχουν καταγραφεί 
στο πρόγραμμα 

 Δημιουργία δραστηριότητας αποτελούμενη από πολλές εργασίες 
 Δημιουργία εσωτερικών καθηκόντων, χωρίς να απαιτείται επαφή 

Διαχείριση Εγγραφών και Αρχείο Επικοινωνίας 
 Αν μια επικοινωνία περιέχει έγγραφα, μπορούν να αποθηκευτούν στη σχετική 
επαφή και να παρακολουθούνται  

 Καταγραφή της επικοινωνίας που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα υποσυστήματα 
της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που έχουν σταλεί και 
αποθηκευτεί στις επαφές. 

 Κλήση μιας επαφής με απλό πάτημα του σχετικού κουμπιού στην κάρτα επαφής 
και με τη χρήση συσκευών τηλεπικοινωνίας συμβατές με τη θύρα 
προγραμματισμού TAPI  (Telephony Application Programming Interface) 

Αναζήτηση Επαφών (Conduct Searching) 
 Αναζήτηση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με μια επαφή, όπως 
ευκαιρίες, διευθύνσεις ή σχόλια 

 Με τη λειτουργία ασαφούς λογικής (Fuzzy logic) είναι εφικτή η αναζήτηση και η 
λήψη πληροφοριών για μια επαφή ακόμα και αν πληκτρολογηθεί λάθος το όνομά 
της 

E-MAIL LOGGING FOR MICROSOFT EXCHANGE  
 Διατήρηση σε αρχείο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – εσωτερικής και 
εξωτερικής 

 Διατήρηση σε αρχείο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν 
σταλεί μέσω του Microsoft CRM ή του Microsoft Outlook 

 Διατήρηση των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φυσικό τους 
περιβάλλον χάρη στο διακομιστή.   

Ολοκλήρωση με το MICROSOFT OUTLOOK 
Η ισχυρή ικανότητα συγχρονισμού και η ολοκλήρωση με το Outlook δίνουν στους 
πωλητές πρόσβαση on-line ή off-line στην πλήρη λειτουργία τον πωλήσεων 

 Συγχρονισμός των εργασιών και των επαφών του Microsoft CRM με 
συναντήσεις, εργασίες και επαφές του Microsoft Outlook. Ακόμα μπορούν να 
μην συγχρονιστούν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες εργασιών, όπως για 
παράδειγμα τις αργίες 

 Λήψη ενός ενημερωτικού e-mail στο Microsoft Outlook κάθε φορά που 
δημιουργείται για λογαριασμό του χρήστη μια εκκρεμής εργασία 

 Δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή εγγραφών σε ένα από τα δύο 
προγράμματα και αυτόματη ενημέρωση του άλλου προγράμματος. 

 Πρόσβαση σε πληροφορίες επαφών ακόμα και αν ο χρήστης δεν είναι 
συνδεδεμένος στο δίκτυο της εταιρίας.  

Ενημέρωση όλων των σχετικών πληροφοριών όταν ο χρήστης συνδεθεί στο δίκτυο, 
μέσω μαζικής εργασίας [Αλεξίου κ. ά., 2005,  
www.microsoft.com/hellas/BusinessSolutions, http://www.sieben.gr/products.asp].  
 

• Τεχνική Υποστήριξη 
Με την Τεχνική Υποστήριξη η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι επικερδής και 

επιτρέπει την ικανοποίηση του πελάτη και την ανταπόκριση των προσδοκιών του, 
τον έλεγχο των εξόδων και την οργάνωση και διαχείριση των πόρων των υπηρεσιών 
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για μέγιστη αποδοτικότητα. Aυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ των άλλων, μέσω της 
διαχείρισης συμβολαίων και εγγυήσεων, και της παρακολούθησης ανταλλακτικών.  
Η λύση της Microsoft CRM επιτρέπει την παρακολούθηση της κερδοφορίας των 
υπηρεσιών μέσω ενός αριθμού αναφορών καθώς και τη χρήση στατιστικών και 
αναλυτικών εργαλείων για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάλυση. 
Συγκεκριμένα η ενότητα αυτή περιλαμβάνει: 

Διαχείριση Ειδών Τεχνικής Υποστήριξης 
 Καταγράφει όλα τα είδη της τεχνικής υποστήριξης και των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του σειριακού αριθμού, πληροφορίες συμβολαίων, 
διαχείριση συστατικών και αναφορές πινάκων υλικών 

 Παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες του επιπέδου τεχνικής υποστήριξης που 
έχει συμφωνηθεί, όπως χρόνο απόκρισης και εγγυήσεις 

 Παρακολουθεί όλα τα επιμέρους εξαρτήματα των ειδών τεχνικής υποστήριξης 
και εμφανίζει την κατάστασή τους, για παράδειγμα εάν ένα εξάρτημα έχει 
αντικατασταθεί, πότε αντικαταστάθηκε και πόσες φορές. 

 Περιέχει πρόσβαση σε βασικούς επιχειρησιακούς δείκτες ενός τμήματος τεχνικής 
υποστήριξης, όπως το κόστος, τα έσοδα ή την κερδοφορία της τεχνικής 
υποστήριξης που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής 
υποστήριξης σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. 

 Βελτιώνει τις δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων, παρέχοντας οδηγίες και 
διαδικασίες για την επίλυση θεμάτων τεχνικής υποστήριξης  

Διαχείριση Τιμών Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 
 Δημιουργία, διατήρηση και παρακολούθηση των τιμών των υπηρεσιών 
 Ορισμός σταθερών, ελάχιστων ή μέγιστων τιμών 
 Δημιουργία ομάδων τιμών υπηρεσιών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το είδος 
τεχνικής υποστήριξης ή την ομάδα ειδών τεχνικής υποστήριξης που σχετίζονται 
με μια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή το είδος σφάλματος, για μια 
περιορισμένη χρονική περίοδο, έναν συγκεκριμένο πελάτη ή ένα συγκεκριμένο 
νόμισμα 

 Ορισμός προτύπων υπολογισμών τιμών για τη ρύθμιση των διαφορετικών 
σχετικών παραμέτρων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα τα εξαρτήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν, το είδος της εργασίας και τη χρέωση 

 Αυτόματη εκχώρηση της σωστής τιμής σύμφωνα με τη σχετική ομάδα τιμών 
υπηρεσιών κατά τη δημιουργία μιας εντολής τεχνικής υποστήριξης 

 Δημιουργία αναφορών σχετικά με την κερδοφορία των ομάδων τιμών και 
εντοπισμός των μη σχετικών και μη κερδοφόρων ομάδων τιμών 

Διαχείριση Εντολών Τεχνικής Υποστήριξης 
 Καταχώρηση συμβάντων στα είδη μετά την πώλησή τους, 
συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επισκευής και 
των εντολών τεχνικής υποστήριξης 

 Αυτόματη δημιουργία εντολών, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου που 
έχει υπογραφεί 

 Καταχώρηση σημαντικών πληροφοριών από το τηλεφωνικό κέντρο ή το 
κατάστημα επισκευών  

 Καταχώρηση εντολών τεχνικής υποστήριξης 
 Γρήγορη δημιουργία πελατών και ειδών τεχνικής υποστήριξης 
 Διαχείριση εξοπλισμού και ανταλλακτικών που έχουν παραχωρηθεί σε πελάτες 

 



 Πρόσβαση στο ιστορικό των προσφορών και των εντολών από το αρχείο 
καταχωρημένων εντολών 

Διαχείριση Συμβολαίων Τεχνικής Υποστήριξης (Contract Management-Technical 
Support) 

 Σύμβαση συμβολαίων με πελάτες αναφορικά με το επίπεδο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 

 Δημιουργία προσφορών για συμβόλαια με τη χρήση τυπικών και 
προκαθορισμένων προτύπων 

 Αυτόματη ανανέωση συμβολαίων και τιμολογίων  
 Καταγραφή λεπτομερειών σχετικά με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
τους χρόνους απόκρισης και την έκπτωση που ισχύουν σε κάθε συμβόλαιο 

 Ευέλικτη τιμολόγηση συμβολαίων  
 Άμεσος υπολογισμός της κερδοφορίας κάθε συμβολαίου 
 Δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό κάθε συμβολαίου, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται τα σχετικά στοιχεία της τεχνικής υποστήριξης, τα 
εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν και οι ώρες εργασίας 

Προγραμματισμός (Planning) 
 Ανάθεση εργασιών στο προσωπικό 
 Ανάθεση έργων σε προσωπικό και τεχνικούς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και 
τις ικανότητες [Αλεξίου κ.ά., 2005, 
www.microsoft.com/hellas/BusinessSolutions, 
http://www.sieben.gr/products.asp] 
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3.4 ORACLE E-BUSINESS SUITE CRM 
 
Η Oracle (NASDAQ: ORCL) είναι η μεγαλύτερη εταιρία επιχειρηματικού 
λογισμικού στον κόσμο,  η οποία αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως ηγέτης στις 
Εμπορικές Πλατφόρμες για εταιρίες Β2Β και ως ισχυρός προμηθευτής στις 
Εμπορικές Πλατφόρμες για εταιρίες B2C από τη Forrester Research, κορυφαία 
ανεξάρτητη εταιρία ερευνών. Η Oracle ήταν μία από τις δύο μόνο εταιρίες οι οποίες 
αναγνωρίστηκαν ως ηγέτες των Εμπορικών Πλατφορμών για τις εταιρίες Β2Β στην 
έκθεση 2005 Forrester Wave: Commerce Platforms, Q2 2005. 

 
 

Τεχνολογία που χρησιμοποιεί  
To eBusiness CRM είναι τμήμα της συνολικής σουίτας εφαρμογών της Oracle. Στην 
πραγματικότητα με την αγορά της παίρνει κανείς όλη τη σουίτα, με ενεργοποιημένες 
μόνο τις ενότητες του CRM. Η αρχιτεκτονική όλων των εφαρμογών του Oracle E- 
Business Suite είναι τριών επιπέδων (3-tier) και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του 
Internet για μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη και τη διάθεση υπηρεσιών, καθώς 
και για ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη.  
Τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής του περιλαμβάνουν τη βάση δεδομένων, όπου γίνεται 
η διαχείριση των δεδομένων από τον Oracle9i Database Server, τον application 
server, πάνω στον οποίο λειτουργούν οι εφαρμογές της σουίτας, και το επίπεδο του 
client, όπου γίνεται η αλληλεπίδραση με το χρήστη. 
Όλες οι εφαρμογές της σουίτας εγκαθίστανται και λειτουργούν στον application 
server (Oracle9i Application Server) και είναι συγκεντρωμένες σε ένα κεντρικό 
σημείο. Επιπλέον, ο application server έχει τη δυνατότητα επέκτασης, έτσι ώστε να 
μπορεί να αντεπεξέλθει σε τυχόν αύξηση του φόρτου, εξασφαλίζοντας το χαμηλό 
όγκο της πληροφορίας που κινείται στο δίκτυο. Μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους 
χρήστες πάνω από συνδέσεις LAN, WAN και dial-up. To μοναδικό λογισμικό που 
απαιτείται να είναι εγκατεστημένο στα PC των χρηστών είναι ένας Web browser, 
γεγονός που επιφέρει μείωση στο κόστος και στον αριθμό των τεχνικών που είναι 
αναγκαίοι για τη συντήρηση του συστήματος. Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής 
εκμεταλλεύεται σε ποσοστό 100% τα πρότυπα και τις τεχνολογίες του Internet. 
Με την εγκατάσταση ενός Oracle CRM, υιοθετούνται νέες διαδικασίες για την 
εξυπηρέτηση τον πελάτη. Η αυτοματοποίηση των νέων διαδικασιών επηρεάζει 
ολόκληρη την επιχείρηση, και οι τεχνολογικές του καινοτομίες το καθιστούν ιδανική 
λύση για marketing και contact center. 
Ίο e-Business Suite CRM αποτελείται από τέσσερα επιμέρους πακέτα προϊόντων, 
το Marketing, το Sales, το Service και το Interaction Center. Η εφαρμογή είναι 
πολυγλωσσική και υποστηρίζει τριάντα γλώσσες. Όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν 
δυνατότητες ανάλυσης με μερικές εκατοντάδες έτοιμες παραμετροποιήσιμες 
αναφορές και διαγράμματα. Με το e-Business Suite CRM η επιχείρηση μπορεί να 
αναλύσει και να κατανοήσει σε βάθος τις αποδόσεις των προωθητικών ενεργειών, τις 
επιδόσεις των πωλήσεων ανά προϊόν, πωλητή και γεωγραφική περιοχή, τις επιθυμίες 
και την ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και την πιθανότητα απώλειας (churn) του 
πελάτη. Συγκεκριμένα: 
 

• Marketing.  
Η ενότητα του μάρκετινγκ επιτρέπει τη δημιουργία ευκαιριών πώλησης (lead), την 
πρόσβαση της επιχείρησης στην αγορά (market reach) και τη μεγιστοποίηση της 
αποδοτικότητας των πρακτικών marketing. Πιο αναλυτικά, στην ενότητα του 

 



Marketing η εφαρμογή ενσωματώνει πλήθος υποσυστημάτων, με κυριότερα από 
αυτά τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του προϋπολογισμού, πληροφορίες για 
προσανατολισμένη πώληση, διαχείριση πελατών και εκστρατειών. 
Διαχείριση εκστρατειών.  
Ο χρήστης μπορεί εύκολα να δημιουργήσει και να εκτελέσει εκστρατείες με τα δικά 
του κριτήρια για την προώθηση ευκαιριών πώλησης μέσα από ένα περιβάλλον 
συντονισμού και μεθοδολογίας πωλήσεων. Τα κανάλια επικοινωνίας και εκτέλεσης 
των εκστρατειών είναι το ταχυδρομείο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το φαξ, ο 
Ιστός, οι τηλεπωλήσεις και οι πωλήσεις, με ελάχιστη ή καμία πρόσθετη εργασία. 
Διαχείριση λίστας πελατών.  
Είναι δυνατόν να γίνουν κατηγοριοποίηση πελατών και δημιουργία λίστας μέσα από 
το υπάρχον πελατολόγιο της εφαρμογής ή από άλλη πηγή/εξωτερικό αρχείο, με 
σκοπό την ενσωμάτωση της λίστας σε εκστρατεία και τη δημιουργία ευκαιριών 
πώλησης. 
Εμπορικός προγραμματισμός (Trade Management). 
 Ο εμπορικός προγραμματισμός παρέχει τα εργαλεία και τις πληροφορίες που 
υποστηρίζουν συγκεκριμένα στάδια πώλησης, όπως ανάλυση, σχεδιασμός, εκτέλεση 
και παρακολούθηση των εμπορικών προωθήσεων. 
 

• Πωλήσεις (Sales). 
 Η ενότητα αυτή επιτρέπει το συντονισμό του συνόλου των δραστηριοτήτων των 
πωλήσεων σε επίπεδο οργανισμού. Όλα τα κανάλια πωλήσεων, οι εξωτερικοί 
πωλητές, οι ομάδες τηλε-πωλήσεων, οι μεταπωλητές και τα ηλεκτρονικά 
καταστήματα στο Internet δουλεύουν ταυτόχρονα. Η εφαρμογή Collections, μέρος 
του Oracle Sales, βοηθά την επιχείρηση να διαχειριστεί τις επισφαλείς απαιτήσεις 
(bad debts) από τους πελάτες της.  
Ολοκληρωμένη εικόνα και διαχείριση πελατών.  
Παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη σε κάθε στάδιο πώλησης. Έτσι, «με μια 
ματιά» μπορούμε να δούμε όλες τις ενότητες που υπάρχουν πίσω από την οντότητα 
πελάτης, όπως αιτήματα, ευκαιρίες πώλησης, προσφορές, παραγγελίες κ.λπ., 
παρέχοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμη πληροφορία στους πωλητές. 
Μεθοδολογίες πωλήσεων.  
Η εφαρμογή παρέχει έτοιμες μεθοδολογίες πωλήσεων, που σκοπό τους έχουν την 
αυτοματοποίηση και τη βελτίωση της διαδικασίας πώλησης, δίνοντας μια ενιαία 
προσέγγιση στη στρατηγική πωλήσεων. Στην πραγματικότητα, οι μεθοδολογίες που 
χρησιμοποιεί είναι μια σειρά από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (Workflows) που 
ενεργοποιούνται με βάση το στάδιο/ στόχο πώλησης ενός πελάτη. 
Διαχείριση ευκαιριών.  
Η ευκαιρία πώλησης είναι ίσως το πιο κρίσιμο στάδιο στον κύκλο της πώλησης. Η 
εφαρμογή παρέχει πλήρης ιστορικότητα των σταδίων της ευκαιρίας, δίνει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα και προτείνει ταυτόχρονα μεθοδολογίες για τη στρατηγική 
πώλησης. 

Προσφορές 
Σημαντική ενότητα της εφαρμογής είναι οι προσφορές (Quote). Ο κύκλος της 
προσφοράς περνά από  πολλά στάδια μέχρι την τελική φάση της, που είναι η 
πώληση.  Η διαδικασία έχει ως εξής: προετοιμασία της προσφοράς, διαπραγμάτευση 
με τον πελάτη, εσωτερική διαδικασία έγκρισης, ανασκόπηση της προσφοράς στις 
ανάγκες του πελάτη και, τέλος, εντολή ανάθεσης. Παρέχει πλήρη αυτοματοποίηση 
στον κύκλο της προσφοράς και συνδυάζει ταυτόχρονα όλες τις ενότητες της 

 



εφαρμογής. 
 
 

• Εξυπηρέτηση (Service) 
Η ενότητα αυτή προσφέρει τη λειτουργικότητα που απαιτείται για την επιτυχία της 
επιχείρησης στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών. Επιπλέον, αυτοματοποιεί                      
τις διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών μέσω των διαφορετικών καναλιών της 
επιχείρησης, όπως είναι το Call Center, το Internet και οι εξωτερικοί τεχνικοί.  
iSupport.  
Η εφαρμογή παρέχει με το iSupport μια δικτυακή πύλη για τις ανάγκες και τα 
προβλήματα του πελάτη. Παρέχει υποστήριξη 24x7, μειώνοντας έτσι το 
διαχειριστικό κόστος των προβλημάτων του πελάτη και αυξάνοντας την 
ικανοποίηση του. Στη δικτυακή πύλη υπάρχει βάση γνώσης με συνήθη προβλήματα 
και λύσεις, η οποία δίνει βήμα στον πελάτη να γνωστοποιήσει τυχόν προβλήματα. 
Επίσης, μέσω του i-Support ο πελάτης μπορεί να παρακολουθήσει τα διάφορα 
στάδια της παραγγελίας του, τα τιμολόγια, τις πληρωμές και περασμένα αιτήματα 
του. 
Εξυπηρέτηση τηλεπωλήσεων.  
Τα Call Center ήταν από πάντα πολύ καλοί πελάτες των εφαρμογών CRM. Η λύση 
του CRM της Oracle για την εξυπηρέτηση των πελατών των Call Center έρχεται 
μέσα από την εξυπηρέτηση τηλε-πωλήσεων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να 
επικοινωνήσει με την επιχείρηση χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίας: 
τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Ιστό, αίτηση εξυπηρέτησης κ.λπ. 
Εξυπηρέτηση συμβολαίων.  
Η ενότητα αυτή έρχεται να δώσει λύση σε συμβόλαια εγγύησης, συνδρομές και 
σύνθετα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών μπορούν 
να καθορίσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης κέντρων 
επισκευών ή μέσω του Internet. 
 

• Interaction Center.  
Η ενότητα αυτή υποστηρίζει τη λειτουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου με 
εισερχόμενες/ εξερχόμενες κλήσεις και μείξη κλήσεων (call blending) μέσω 
πολυμεσικής επικοινωνίας (multimedia) και πολυκάναλων διαδικασιών. Αποτελεί 
μια κεντρική λύση για την επαφή με τον πελάτη και συνεργάζεται απόλυτα με τις 
επιχειρησιακές εφαρμογές διαχείρισης πελατών (πωλήσεις, εξυπηρέτηση και 
marketing) του Oracle e-Business Suite CRM. Αυτή η ενότητα δίνει ένα τεχνολογικό 
πλεονέκτημα στην εφαρμογή, αφού υπάρχει ολοκληρωτική ενοποίηση με εφαρμογές 
CTI σε τέτοιο βαθμό, που η δρομολόγηση των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων 
βασίζεται σε επιχειρηματικούς κανόνες της εφαρμογής CRM, σε workflow, στην 
ικανότητα του τηλεκπροσώπου -skill based routing- και, τέλος, στο εύρος 
πληροφοριών του πελάτη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εξερχόμενες κλήσεις: 
Παρέχει δυνατότητες predictive dialing, φίλτρα do-not-call, υψηλού επιπέδου 
αναφορές και επιπλέον ένα πλήθος δυνατοτήτων διαχείρισης κλήσεων. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ της Oracle και 
των εφαρμογών CTI σε επίπεδο ενοποίησης βάσης δεδομένων. Έτσι, η πληροφορία 
είναι κοινή και προσβάσιμη από την εφαρμογή CRM. To ίδιο βέβαια ισχύει και για 
άλλες εφαρμογές όπως ERP, Billing κ.ά. 
Στο ίδιο κλίμα και η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εφαρμογή 
μπορεί να προσφέρει υψηλής ανάλυσης πληροφορία, αφού είναι σε θέση να 
καταγράφει το χρόνο διάρκειας κλήσης, την ικανοποίηση του πελάτη και να 

 



παραγάγει μια σειρά από αναφορές με πλήρη εικόνα της επικοινωνίας του πελάτη. 
Παρέχει πλήθος δεικτών και έχει τη δυνατότητα να μετρήσει την απόδοση ενός Call 
Center σε επίπεδο παραγωγής αποτελέσματος ακόμα και αποδοτικότητας 
υπαλλήλων. 
 
Άξιο αναφοράς είναι το DBI (Daily Business Intelligence). Είναι μια συγκεντρωτική 
αναφορά που παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. To DBI υπάρχει για κάθε ενότητα, και έτσι ελαχιστοποιεί την ανάγκη 
πολλαπλών αναφορών. Με την εγκατάσταση ενός Oracle CRM υιοθετούνται νέες 
διαδικασίες για την εξυπηρέτηση του πελάτη. 
Η αυτοματοποίηση των νέων διαδικασιών επηρεάζει ολόκληρη την επιχείρηση. Το 
τμήμα marketing θέτει στόχους και διαχειρίζεται καλύτερα τις επιχειρηματικές 
εκστρατείες. Το τμήμα πωλήσεων, με την παροχή των κατάλληλων εργαλείων, 
αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του. Το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη, ενώ παράλληλα 
μειώνονται τα κόστη εξυπηρέτησης. Συνολικά, οι τεχνολογικές καινοτομίες του 
Oracle CRM το καθιστούν ιδανική λύση για τον κλάδο των Call Center. 
 [Αλεξίου, κ.ά., 2005, http://www.CRM2day.gr, http://www.oracle/global/gr] 
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3.5 SALES MANAGER 5.0 
 
Η SalesManager Hellas δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και 
ειδικότερα παρέχει σύγχρονες λύσεις επιχειρηματικών εφαρμογών (Enterprise 
Applications) σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την ενδυνάμωση 
των πωλήσεών τους, την αύξηση της κερδοφορίας τους και την βελτίωση της 
απόδοσής τους. Συστάθηκε το Μάρτιο του 2004 και ήδη έχει τρεις εγκαταστάσεις 
στην ελληνική αγορά. Είναι ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος για 
Ελλάδα και Κύπρο της Ολλανδικής SalesManager B.V. η οποία ξεκίνησε τις 
δραστηριότητές της το 1988 και αριθμεί περισσότερους από 600 πελάτες και 12.000 
χρήστες σε όλη την Ευρώπη.  
Βασική δραστηριότητα της SalesManager Hellas είναι η παροχή αξιόπιστων 
επιχειρηματικών εφαρμογών στους πελάτες της. Επιχειρηματικές Εφαρμογές είναι 
όλες αυτές που βοηθούν τους πελάτες μας να βελτιώσουν την κύρια δραστηριότητά 
τους επιτυγχάνοντας έτσι την αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση του 
κόστους και τελικά την βελτίωση της κερδοφορίας. Τέτοιες εφαρμογές είναι για 
παράδειγμα τα ERP (Enterprise Recourse Planning) , τα CRM (Customer 
Relationship Management), BPM (Business Process Management), ECM 
(Enterprise Content Management) κ.α. 
Η εταιρία προωθεί τις λύσεις της, eCRM είτε απ’ ευθείας είτε μέσω δικτύου 
πιστοποιημένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και διαθέτει εξειδικευμένα πακέτα 
για τις κάθετες αγορές: Χονδρεμπόριο, Διανομή, Φαρμακευτική Αγορά, 
Εκπαιδευτική Αγορά, Αυτοκινητοβιομηχανία, Αγορά Υπηρεσιών. 
To SalesManager 5.0 είναι ένα σύγχρονο, εξελιγμένο και ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Πελατών που σκοπό έχει να υποστηρίξει τις διαδικασίες πωλήσεων, 
τεχνικής εξυπηρέτησης και marketing μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει τις παρακάτω 
εκδόσεις: Τη Standard λειτουργική έκδοση και την Enterprise η οποία καλύπτει τις 
ανάγκες για πλήρη παραμετροποίηση. 
 
 
SalesManager 5.0 Standard   
Το SalesManager 5.0 είναι ένα σύγχρονο, εξελιγμένο και ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Πελατών (CRM) που σκοπό έχει να υποστηρίξει τις διαδικασίες 
πωλήσεων, Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Marketing της επιχείρησή σας.  Το 
SalesManager σας επιτρέπει να καλύψετε όλο τον κύκλο των πωλήσεων από μια 
επίσκεψη σε πελάτη μέχρι την παραγγελία με ένα δομημένο εύκολο στην μάθηση 
τρόπο. Το SalesManager 5.0 Standard απευθύνεται στην μικρομεσαία επιχείρηση 
με μία οικονομική αλλά πλήρη πρόταση που θα καλύψει όλες τις ανάγκες σας. 
Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της έκδοσης αποτελεί ο μικρός χρόνος αλλά και το 
χαμηλό κόστος υλοποίησης που απαιτούνται. 
 

SalesManager 5.0 Enterprise
Το SalesManager 5.0 Enterprise απευθύνεται στην μεσαία και μεγάλη  επιχείρηση 
με μία πλήρη πρόταση που περιέχει όλες τις λειτουργίες της έκδοσης Standard και 
επιπλέον θα καλύψει όλες τις ανάγκες της για πλήρη παραμετροποίηση. Βασικό 
χαρακτηριστικό αυτής της έκδοσης αποτελεί το SMS Rapid Application 
Development Framework, ένα εργαλείο ανάπτυξης που παρέχεται μαζί με το 
λογισμικό και δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να παραμετροποιήσει το 
λογισμικό σε μεγάλη έκταση. Με αξιοποίηση των υπαρχόντων ανθρώπινων πόρων 
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είναι δυνατή η πλήρης προσαρμογή του λογισμικού στις απαιτήσεις της κάθε 
εταιρίας.   
 

Τεχνολογία που χρησιμοποιεί 
Βασικό χαρακτηριστικό της δεύτερης έκδοσης αποτελεί το SMS Rapid Application 
Development Framework, ένα εργαλείο ανάπτυξης που παρέχεται μαζί με το 
λογισμικό και δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παραμετροποιήσει το 
λογισμικό σε μεγάλη έκταση με βάση τις απαιτήσεις της.  
Επίσης, διατίθεται ως ξεχωριστό module το ServiceManager, που οργανώνει με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας. Το 
ServiceManager είναι ένα σύγχρονο, εξελιγμένο και ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Κλίσεων Customer Service και Support που σκοπό έχει να υποστηρίξει 
τις διαδικασίες Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης της επιχείρησή σας. Το 
ServiceManager επιτρέπει την κάλυψη όλου του κύκλου της διαχείρισης κλίσεων 
από μια επίσκεψη στον πελάτη μέχρι την χρήση ανταλλακτικών ή συνεργατών με 
ένα δομημένο εύκολο στην μάθηση τρόπο. Η λύση ServiceManager 5.5 βασίζεται 
στο λογισμικό ανάπτυξης SMS RAD Framework πατέντα της SalesManager b.v., 
λειτουργεί σε περιβάλλον Windows με σχεσιακή βάση δεδομένων MS SQL ή Oracle 
ή Sybase και είναι μια πλήρως ανοικτής αρχιτεκτονικής εφαρμογή. 
Από τεχνολογικής πλευράς, το RAD Framework βασίζεται στην τεχνολογία COM. 
Είναι γραμμένο σε C και επιτρέπει στον προγραμματιστή να χτίσει και να 
παραμετροποιήσει την εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα με τη χρήση της Visual Basic. 
Περιλαμβάνει τη διεπαφή της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων (SQL Server, 
Oracle, Sybase) και τον loader των script. To repository που παράγεται βρίσκεται σε 
ένα αρχείο MS Access, όπου τρέχει η γλώσσα vbscript με την επιχειρηματική λογική 
(business logic) και το σχεδιασμό των φορμών. Τη διαχείριση των business 
component την κάνει ο client, οπότε δεν υπάρχει application server γι' αυτή τη 
δουλειά. 
Η διαδικασία εγκατάστασης αρκείται σε ένα απλό restore στον SQL, με όλους τους 
πίνακες και, ενδεχομένως, τα δεδομένα της εκάστοτε εταιρείας που το SalesManager 
έχει μετατρέψει στη μορφή που απαιτεί το σύστημα. Στους client υπάρχει setup όπου 
εγκαθίσταται το εκτελέσιμο και η σύνδεση με τη βάση γίνεται μέσω ODBC. To 
repository μπορεί να βρίσκεται τοπικά ή σε έναν κοινόχρηστο φάκελο. Μια 
σημαντική δυνατότητα του Framework είναι το customization του λογισμικού «on 
the fly». Δεν απαιτούνται re-compilation και εγκατάσταση των αλλαγών σε κάθε 
client. Η διαχείριση της ασφάλειας πραγματοποιείται σε ένα παράθυρο. 
Δημιουργούνται χρήστες οι οποίοι ανήκουν σε λογικές ομάδες, που είναι 
τοποθετημένες σε ιεραρχικό μοντέλο και φτιάχνουν την εταιρική δομή. Υπάρχει 
επιλογή από εξήντα περίπου ενέργειες τις οποίες αναθέτουμε στους χρήστες και στις 
ομάδες - π.χ., την ενέργεια «Add Contact» την αναθέτουμε μόνο στην ομάδα 
πωλήσεων και όχι στην ομάδα marketing. Μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα είναι η 
σύνδεση της εφαρμογής με τηλεφωνικό κέντρο. Έχει κατασκευαστεί από τρίτους μια 
εφαρμογή που συνεργάζεται με όλα τα τηλεφωνικά κέντρα και είναι ικανή να 
προσφέρει βασικές λειτουργίες CTI στην πλατφόρμα του SalesManager. Δεν 
ενδείκνυται για εταιρείες με μεγάλα τηλεφωνικά κέντρα όπου απαιτείται έξυπνη 
δρομολόγηση, αλλά μια χρήσιμη λειτουργία είναι η αναγνώριση του καλούντος που 
θα φέρει την καρτέλα με τα στοιχεία του μπροστά στον πωλητή. Για τη διαχείριση 
του δεν απαιτείται άνθρωπος με εμπειρία στην τηλεφωνία - αρκεί μια αντιστοίχηση 
του ονόματος χρήστη στην εφαρμογή με το νούμερο τηλεφώνου του. To 
SalesManager ενοποιείται με συστήματα ERP, όπως SAP, Navision, MFG/PRO, 

 



ΒΑΑΝ με έτοιμα connector, ενώ μπορεί να επικοινωνήσει με κάθε ανοιχτό σύστημα. 
Η αισθητική και η εργονομία της εφαρμογής ακολουθούν τα σύγχρονα πρότυπα 
σχεδιασμού: απαλά χρώματα με βάση το ιιπλε, λευκό φόντο και εικονίδια 
κληρονομημένα από τα Windows XP. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του Tabed browsing 
και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε κάθε βασική οντότητα 
ξεχωριστά στο επάνω μέρος, όλες τις συνδεόμενες πληροφορίες από κάτω και τις 
συσχετιζόμενες οντότητες στο αριστερό μέρος [Αλεξίου, κ.ά., 2005, 
http://www.salesManager.gr]. 
Είναι η πιο πελατοκεντρική προσέγγιση που μπορεί ένα πρόγραμμα CRM να 
προσφέρει. Οι οντότητες που περιλαμβάνει είναι οι εξής: 
 

• Πλήρη την πληροφορία αναφορικά με τους πελάτες 
 Βασικές λεπτομέρειες (ονόματα , διευθύνσεις, τηλέφωνα, fax, email, website) 
 Ενέργειες (τηλεφωνικές κλήσεις, επισκέψεις, ανταποκρίσεις, συναντήσεις) 
 Προϊόντα σας εγκατεστημένα στον πελάτη 
 Έργα που έχουν ολοκληρωθεί 
 Σχέσεις με άλλες εταιρίες (μητρικές, θυγατρικές, holding) 
 Την ανάμιξη των υπαλλήλων σας με τον πελάτη (π.χ. account manager, project 
 manager, μηχανικός) 
 Έγγραφα που έχουν αποσταλεί (επιστολές, αναφορές, emails, τεχνικά εγχειρίδια) 
 Τοποθεσίες (μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να έχει πολλές τοποθεσίες με την ίδια 
 διεύθυνση ή πολλές διευθύνσεις ή υποκαταστήματα) 
 Γνωστά προβλήματα στον Πελάτη 
 Λεπτομέρειες συμβάσεων στον πελάτη καθώς και παρακολούθηση SLAs 

(Service Level Agreements) 
• Διαχείριση εταιρικών πελατών /επαφών.  

Καταγραφή όλων των στοιχείων μιας εταιρείας και των επαφών που ανήκουν σε 
αυτή, καθώς και των ενεργειών που κάνουν οι χρήστες. Διατηρείται  ο φάκελος με 
όλα τα έγγραφα που έχουν αμφίδρομα διακινηθεί, αλλά και ευαίσθητες πληροφορίες 
όπως ο τζίρος της εταιρίας ή εκπτωτικές συμφωνίες. Υποστηρίζεται η τριγωνική 
σχέση μεταξύ εταιρειών αλλά και επαφών - μια συνήθης κατάσταση, ειδικά στο   
λιανεμπόριο. Ακόμη σε μια επιχείρηση πελάτη μπορεί να διατίθενται πληροφορίες 
για: 

 Την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις για τις οποίες η επαφή εργάζεται. Για κάθε 
επαφή δεν απαιτείται να υπάρχει και κάποια εταιρία – μπορεί δηλαδή να 
καταχωρούνται και ανεξάρτητα πρόσωπα (π.χ. ελ. επαγγελματίες, συνεργάτες 
κτλ). 

 Εγκατεστημένα προϊόντα για τα οποία είναι υπεύθυνη συγκεκριμένη επαφή 
 Ενέργειες που σχετίζονται με την συγκεκριμένη επαφή 
 Έγγραφα που έχουν αποσταλεί σε συγκεκριμένη επαφή 
 Σχέσεις της επαφής με άλλες εταιρίες (π.χ. σύμβουλος, εξωτερικός συνεργάτης 
κ.α.) 

 Άλλες σχετικές προσωπικές πληροφορίες (email address, οικογενειακή 
κατάσταση, διεύθυνση σπιτιού κ.α.) 
• Ενέργειες-διαχείριση εγγράφων.  

Πλήθος ενεργειών είναι διαθέσιμες σε όλο το φάσμα της εφαρμογής. Επιστολές, 
φαξ, e-mail, ραντεβού, τηλεφωνικές κλήσεις συσχετίζονται με όλες τις οντότητες. 
Κάθε χρήστης έχει το δικό του ημερολόγιο και το συγχρονίζει με το Outlook, για 
ενημέρωση δεδομένων. Για εταιρίες ή επαφές που έχουν καταχωρημένες τις 
διευθύνσεις email και στο ServiceManager, μπορούν να συγχρονιστούν τα μηνύματα 
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μεταξύ της εφαρμογής και του ServiceManager, καθώς επίσης και τα ραντεβού που 
δημιουργούνται στο Outlook και στο ServiceManager. Μάλιστα, η αυτοματοποίηση 
φτάνει στο σημείο να δημιουργείται μια ενέργεια με βάση το αποτέλεσμα μιας 
προηγούμενης. Κάθε έγγραφο φυλάσσεται σε έναν κοινόχρηστο πόρο του δικτύου ή 
ως ένα αντικείμενο στη βάση δεδομένων. Επίσης, η εσωτερική ηλεκτρονική 
αλληλογραφία μιας εταιρείας παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής (αν αυτό είναι 
επιθυμητό) και κάθε e-mail ή έγγραφο είναι διαθέσιμο για αναζήτηση βάσει 
κριτηρίων (ημερομηνία ή χρήστης που το δημιούργησε).  

• Παρακολούθηση όλων των Ευκαιριών Πωλήσεων και Προσφορών 
Διατήρηση ιστορικού σε κάθε στάδιο που βρίσκεται μια ευκαιρία με όλα τα 
προϊόντα ή τα line item των προϊόντων. Κάθε έγγραφο που αφορά στην ευκαιρία 
είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση και αλλαγή και υπάρχει δυνατότητα αυτόματης 
δημιουργίας μιας προσφοράς. Μια προσφορά βασίζεται σε πρότυπα που εισάγει ο 
χρήστης ή ο προϊστάμενος και γίνεται εκτύπωση μέσα από την εφαρμογή. Στο 
SalesManager μια ευκαιρία πώλησης ισοδυναμεί με πιθανή παραγγελία. Για κάθε 
ευκαιρία πώλησης μπορεί να διατίθεται πληροφορία για: 
• Την εμπλεκόμενη εταιρία 
• Ενέργειες (σχετιζόμενες με την ευκαιρία) 
• Έγγραφα που έχουν αποσταλεί 
• Άλλες εταιρίες που έχουν ανάμιξη σε αυτή την ευκαιρία 
• Την λίστα των προϊόντων για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον 
• Τον χρήστη που έχει ανάμιξη με την ευκαιρία 
• Αναμενόμενος τζίρος από την ευκαιρία 

• Δημιουργία  και να παρακολούθηση ενεργειών marketing 
Μπορεί να γίνει επιλογή συγκεκριμένου κομματιού της αγοράς, για παράδειγμα 
«Όλοι οι πελάτες μου στην Β. Ελλάδα» ή «Όλοι οι πελάτες μου που αγοράζουν την 
συγκεκριμένη οικογένεια προϊόντων και έχουν να βάλουν παραγγελία περισσότερο 
από 3 μήνες». Αυτή η λίστα μπορεί να εξαχθεί από την βάση δεδομένων του 
SalesManager και να σταλεί διαφημιστικό υλικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να 
διοργανωθεί μια εκδήλωση. Μετά μπορούν να καταγραφούν και παρακολουθηθούν 
τα αποτελέσματα τόσο από πλευράς κόστους όσο και από πλευράς αποτελέσματος. 

• Παρακολούθηση Παραγγελίων-προϊόντων.  
Αν η προσφορά καταλήξει σε επιτυχημένη πώληση, καταγράφονται όλες οι 
λεπτομέρειες για την τιμολόγηση. Σε κεντρική οθόνη εμφανίζονται όλα τα προϊόντα 
της παραγγελίας, ο τιμοκατάλογος που έχει επιλεγεί, τα ποσά και ο τόπος 
παράδοσης. Τα προϊόντα κατηγοριοποιούνται βάσει κόστους, τιμής, αποθέματος και 
ειδικών εκπτώσεων. Η εξαγωγή στοιχείων σε Excel αλλά και η σύνδεση με ERP 
είναι οι τρόποι επικοινωνίας με το λογιστήριο. 

• Παρακολούθηση Συμβολαίων.  
Ειδική κατηγορία αποτελούν τα συμβόλαια. Είναι άρρηκτα συνδεμένα με το Service 
Level Agreement και ακολουθούν όλη την πορεία after sales του πελάτη. Μπορεί να  
εισαχθεί ένα σύνολο προϊόντων ή υπηρεσιών που προμηθεύει η εταιρία  σε κάποιον 

πελάτη βάση σύμβασης, μαζί με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Έτσι 
παρακολουθούνται εύκολα και γρήγορα ενέργειες, και φάκελοι σχετιζόμενοι με την 

σύμβαση 
• Καμπάνιες.  

Το βασικό εργαλείο του τμήματος marketing είναι η δημιουργία εκστρατειών. Η 
λίστα επαφών που ανήκουν στην εκστρατεία εισάγεται με πολλαπλά και σύνθετα 
κριτήρια επιλογής μέσα από την εφαρμογή, αλλά μπορούμε να εισαγάγουμε και 

 



επαφές από εξωτερική λίστα. Παρακολουθώντας την ανταπόκριση των υποψήφιων 
πελατών, εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που οδηγούν σε ευκαιρίες πώλησης. 

• Διαχείριση ροής εργασιών (Workflow) - Δημιουργία account plans για 
την καλύτερη παρακολούθηση όλων των ενεργειών. 

Ένας manager ορίζει τις διαδοχικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν (σειραϊκές ή 
παράλληλες) ώστε να ολοκληρωθεί η κωνική φιλοσοφία της πώλησης. Κάθε 
αποτέλεσμα ενέργειας συσχετίζεται με μια άλλη ή ξεκινά μια νέα ροή.  
Το account plan είναι ένα "σύνολο ενεργειών σε σειρά" (workflow) το οποίο το 
συσχετίζετε μια μία επιχειρηματική λογική. Αυτές οι ενέργειες συνήθως έχουν έναν 
συγκεκριμένο σκοπό όπως «να επιτευχθεί ραντεβού στον πελάτη» ή «να γίνει μια 
πώληση». Δημιουργείτε μια αρχική ενέργεια και την συσχετίζετε με ένα 
προκαθορισμένο account plan. Όταν αυτή η ενέργεια φέρει ένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα τότε το account plan αυτόματα δημιουργεί την επόμενη ενέργεια 
βασισμένο στο αποτέλεσμα που η προηγούμενη ενέργεια έφερε. Με αυτό τον τρόπο 
ολοκληρώνετε μια σειρά από ενέργειες που οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο στόχο. 
 
 
Στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, που διατίθεται με το ξεχωριστό module 
Service Manager, έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος. Επικεντρώνεται στην οργάνωση της 
δομής μιας ομάδας υποστήριξης πελατών, που προέρχονται από πολλά κανάλια 
επικοινωνίας. Κάθε αίτηση εξυπηρέτησης ανατίθεται στον αρμόδιο χρήστη προς 
επίλυση, ο οποίος αναζητά λύσεις μέσα από την εφαρμογή για τη διεκπεραίωση του 
προβλήματος. Σημαντική λειτουργία είναι ότι το ServiceManager λειτουργεί με 
πλήρη τη λειτουργικότητα του σε υπολογιστές τσέπης (PocketPC) με λειτουργικό 
σύστημα Windows. Υπάρχει έτσι η δυνατότητα ο πωλητής να είναι συνεχώς 
ενήμερος κατά την επίσκεψη στον πελάτη για όλη του την εικόνα. Μάλιστα, με τη 
χρήση του GPS αναγνωρίζεται η διεύθυνση και οδηγείται εύκολα και γρήγορα στον 
τόπο συνάντησης.  
Στο module αυτό εμπεριέχονται όλες οι λειτουργίες που περιγράψαμε παραπάνω και 
επιπρόσθετα υποστηρίζει: 

• Πλήρη την πληροφορία σχετικά με τις ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης 
Καταχώρηση και παρακολούθηση ενεργειών σχετιζόμενων με κάποιο πρόβλημα σε 
εγκατεστημένο προϊόν. Για παράδειγμα τηλεφωνικές κλήσεις, faxes και επιστολές, 
επισκέψεις μηχανικών , οδηγίες που έχουν αποσταλεί στον πελάτη, ανταλλακτικά 
που χρησιμοποιήθηκαν. Παρακολούθηση όλων των ενεργειών  της ομάδας τεχνικής 
υποστήριξης συμπεριλαμβανομένου συναντήσεων σχετιζόμενων με ενέργειες σε 

ημερήσια , εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση 
• Παρακολούθηση και συντονισμός του καθημερινού προγράμματος της 

ομάδας τεχνικής υποστήριξης 
 Δημιουργία ενός κοινού ημερολόγιου ραντεβού άμεσα προσβάσιμο σε όλους 
τους 
χρήστες. 

 Οργάνωση ραντεβού για οποιονδήποτε χρήστη. (ανάλογα με τα δικαιώματα 
πρόσβασή) είτε για μια ομάδα χρηστών. 

 Έλεγχος του προγράμματος σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση 
• Δημιουργία service plans για την καλύτερη παρακολούθηση όλων των 

ενεργειών. 
Το service plan είναι ένα "σύνολο ενεργειών σε σειρά" (workflow) πουσυνήθως 
έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό όπως «Αντιμετώπιση Προβλήματος Δικτύου» ή 
«Κρίσιμο πρόβλημα στην Παραγωγή». Δημιουργείτε μια αρχική ενέργεια και την 

 



συσχετίζετε με ένα προκαθορισμένο service plan. Όταν αυτή η ενέργεια φέρει ένα 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα τότε το service plan αυτόματα δημιουργεί την επόμενη 
ενέργεια βασισμένο στο αποτέλεσμα που η προηγούμενη ενέργεια έφερε. Με αυτό 
τον τρόπο ολοκληρώνετε μια σειρά από ενέργειες που οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο 
στόχο. Π.χ. 
Αντιμετώπιση προβλήματος δικτύου 
1. Προώθηση της κλίσης στον αρμόδιο για Δικτυακά Προβλήματα 
2. Εκτύπωση της εγκατεστημένης βάσης του πελάτη 
3. Αποστολή Αυτόματου email για ενημέρωση ότι το πρόβλημα είναι σε επεξεργασία 
4. Τηλεφωνική επικοινωνία του μηχανικού με τον πελάτη 
Επίλυση ? 
ΝΑΙ ΟΧΙ 
Καταγραφή της λύσης Περαιτέρω διεύρυνση και 
επίσκεψη μηχανικού 

• Οργάνωση της ομάδας τεχνικής υποστήριξης 
Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την δομή της ομάδας τεχνικής 
υποστήριξης. Δημιουργία ομάδων και υποομάδων. Καθορισμός των δικαιωμάτων 
πρόσβασης είτε των ομάδων είτε των μηχανικών. Ανάθεση ρόλων και ευθυνών. 
[Αλεξίου, κ.ά., 2005, http://www.salesManager.gr] 
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3.6 SALEFORCE.COM 
 
Η Salesforce.com κατέχει ηγετική θέση στο τομέα του on-demand customer 
relationship management (CRM). Ιδρύθηκε το 1999 από ένα Excecutive στέλεχος 
της Oracle τον Marc Benioff, που ήταν πρωτοπόρος της ιδέας για παροχή enterprise 
applections μέσω ενός απλού Web site. Θεωρείται ηγέτης σε αυτό που αποκαλείται 
«The End of Software», έχοντας την πεποίθηση ότι οι κατόπιν παραγγελίας 
εφαρμογές μπορούν να εκδημοκρατίσουν το CRM, παρέχοντας άμεσα οφέλη στις 
επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, με μειωμένους κινδύνους και δαπάνες. Υπό την 
καθοδήγηση του η SalesForce.com μετατράπηκε από μια ιδέα σε μια κερδοφόρα 
επιχείρηση.  
To SalesForce απευθύνεται σε κάθε εταιρία που διαθέτει δίκτυο πωλητών και κάνει 
δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίησή των δεδομένων που προκύπτουν από την 
καθημερινή δραστηριότητα των πωλήσεων, προκειμένου τα στελέχη να έχουν σαφή 
εικόνα των επιχειρησιακών διαδικασιών και καλύτερη αντίληψη των μεγεθών και 
τάσεων της αγοράς.  
 
 

Τεχνολογία που χρησιμοποιεί  
Ο καθένας μπορεί να έχει το προσωπικό του CRM στο Internet δωρεάν, με μόνο 
limitation το χώρο αποθήκευσης (5ΜΒ). Θα έχει όμως CRM και όχι ένα e-mail 
client interface με δυνατότητες contact management. Με την εισαγωγή του sforce, 
την πλατφόρμα on demand, οι πελάτες του SalesForce.com έχουν την επιλογή να 
δημιουργήσουν ισχυρές λύσεις CRM που θα καλύπτουν τις συγκεκριμένες 
επιχειρησιακές απαιτήσεις τους και θα ενσωματώνονται πλήρως με τα υπάρχοντα 
επιχειρηματικά συστήματα τους. Ο συνδυασμός των τεχνικών από τις 
προσανατολισμένες στις υπηρεσίες αρχιτεκτονικές (SOAs) και τις υπηρεσίες Web 
στο sforce παρέχει μια προσέγγιση state-of-the-art στην ολοκλήρωση και στην 
επέκταση της εφαρμογής. Αυτή η βασισμένη σε πρότυπα και ανοιχτή πλατφόρμα 
επιτρέπει και σε σύνθετα προγράμματα να ολοκληρωθούν με ένα ασυνήθιστο 
επίπεδο ταχύτητας και αξιοπιστίας. 
Για να χτιστεί ένα custom fit σύστημα CRM που χρησιμοποιεί το SalesForce.com με 
το sforce, είναι χρήσιμο να γίνουν κατανοητές κάποιες έννοιες, τεχνολογίες και 
αρχιτεκτονικές με τις οποίες τέτοιες λύσεις μπορούν να χτιστούν. 
Όπως οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα on demand, το SalesForce.com και το sforce 
λειτουργούν εκτός εσωτερικού δικτύου της εταιρείας, όμως παρέχουν ένα πλήρες 
φάσμα επαφής χρήστη και προγραμματισμού. Η έννοια της «γεωγραφικής 
ανεξαρτησίας», που υλοποιείται από τα πρότυπα του Διαδικτύου, επιτρέπει σε ένα 
πλούσιο σύνολο διεπαφών, επιχειρησιακών χρηστών και προγραμματιστών την 
ανάπτυξη της εφαρμογής, χωρίς απαίτηση συνθέτης και δαπανηρής υποδομής. 
Επειδή πολλά υπάρχοντα επιχειρηματικά συστήματα λειτουργούν στα ίδια πρότυπα 
Διαδικτύου, τέτοιες λύσεις μπορούν να συνδυαστούν με το sforce για να 
διαμορφώσουν τις προσανατολισμένες στις υπηρεσίες αρχιτεκτονικές (SOAs), οι 
οποίες προσφέρουν ένα νέο επίπεδο απλότητας, ευκινησίας και τελικά επιτυχίας σε 
αυτό που ήταν παραδοσιακά κάτι σύνθετο στον τομέα της πληροφορικής. 
Με τη δύναμη από τις τεχνολογίες του SOΑ και τις πρότυπες υπηρεσίες Web, η 
αλληλεπίδραση μεταξύ του sforce και του υπόλοιπου τεχνολογικού κορμού της 
επιχείρησης είναι όχι μόνο απλή, αλλά και καλύτερα ευθυγραμμισμένη με τις 
σύγχρονες πρακτικές του IT, σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις client/service 
εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας το sforce, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδεθούν και 

 



να ενσωματωθούν με την πλήρη σειρά των λύσεων στην επιχειρηματική 
αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών τόπων, των δικτυακών πυλών, 
των οικονομικών συστημάτων, των εγκαταστάσεων ERP, ακόμη και των εφαρμογών 
υπολογιστών γραφείου.  
Με τα Web Services API στο sforce, αυτή η ολοκλήρωση συναντά ή και υπερβαίνει 
την αξιοπιστία που προσφέρεται από το παραδοσιακό συσκευασμένο λογισμικό, το 
οποίο επεκτείνεται υπό προϋποθέσεις. Η σύνδεση του salesforce με μια υπάρχουσα 
επιχειρηματική εφαρμογή είναι ένας κοινός και συχνά παρουσιαζόμενος στόχος. Η 
επιλογή μιας λύσης για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εξαρτάται από το πόσο γενική 
(ή συνηθισμένη) είναι η ολοκλήρωση και από το ποια υποδομή ΕΑΙ προτιμάται ή 
ήδη βρίσκεται σε χρήση [Αλεξίου, κ.ά., 2005].  
 
Το SalesForce.com παρέχεται σε πέντε εκδόσεις:  
Offline Edition. Συνδυάζοντας τεχνολογίες της Microsoft όπως MSXML 3.0, 
Internet Explorer και Microsoft .NET, το SalesForce.com αποθηκεύει το User 
Interface, σαν να έχει αποθηκευτεί μια ιστοσελίδα. Με τα κατάλληλα API και XML 
HTTP XML οι σελίδες της εφαρμογής καθίστανται γρήγορες, εύκολες και ακριβείς, 
και σε επόμενη σύνδεση μας με τον server ενημερώνονται τα δεδομένα που έχουν 
τροποποιηθεί. 
Offline PDA Edition. Έχει σχεδιαστεί να είναι γρήγορο και κατάλληλο για τους 
χρήστες PDA. Ένας πωλητής μπορεί να πλοηγείται στις πληροφορίες που χρειάζεται 
για μια βέλτιστη «κινητή» εμπειρία. Ακόμη και οι αναζητήσεις είναι γρήγορες και 
εύκολες.  
Wireless Edition. Με την ασύρματη έκδοση οι χρήστες έχουν σε πραγματικό χρόνο 
σύνδεση στο SalesForce.com. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να 
συγχρονιστούν με τον server, άρα εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των στοιχείων. 
Outlook Edition. Για τους δυνατούς χρήστες του Microsoft Outlook έχει σχεδιαστεί 
η δυνατότητα να προσπελαύνουν τους φακέλους του SalesForce.com όπως 
διαχειρίζονται τους φακέλους με τα e-mail.  
Office Edition. Με την έκδοση SalesForce.com Office Edition, οι χρήστες δεν 
χρειάζεται να αλλάζουν συνεχώς παράθυρα για την εργασία τους με τη σουίτα 
γραφείου της Microsoft. Οι ενσωματωμένες και εύχρηστες λύσεις επιτρέπουν στους 
χρήστες να εργαστούν πιο παραγωγικά στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν 
περισσότερο. 
 
Το SalesForce.com χωρίζεται σε έξι εφαρμογές και αυτές χωρίζονται σε έξι 
εκδόσεις: Sales force automation, Customer Support, Marketing automation, 
Analytics, Document Management και Contract Management. Οι πιο βασικές 
λειτουργίες της σουίτας είναι οι εξής: 
 
Τα σημαντικότερα Features για την εφαρμογή Sales force automation είναι το Sales 
Management που περιλαμβάνει: 

• Lead management 
 Η επιτυχία των πωλήσεων εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των Lead 
και από τη βελτιστοποίηση της ροής των πωλήσεων. Το SalesForce.com βοηθά την 
παρακολούθηση Lead Campaigns, τις αποκρίσεις των Prospect και την ανάθεση τους 
στους κατάλληλους πωλητές. 

• Opportunity management 
 Η διαχείριση ευκαιριών επιτρέπει στις ομάδες πωλήσεων να κάνουν 
διαπραγματεύσεις γρηγορότερα, με την παροχή μιας ενιαίας θέσης για την 

 



ενημέρωση των πληροφοριών, την επισήμανση των κύριων σημείων μιας ευκαιρίας 
και την καταγραφή όλων των ενεργειών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Το 
SalesForce.com μπορεί να προσαρμοστεί για να ενσωματωθούν οι εσωτερικές 
μεθοδολογίες και οι διαδικασίες πωλήσεων, που διευκολύνουν τους διευθυντές να 
ελέγξουν τις πωλήσεις τους.  

• Territory management 
 Με τη διαχείριση των territorie καθορίζονται εύκολα, διαχειρίζονται και αναλύονται 

οι περιοχές πωλήσεων για να ταιριάξουν με την οργάνωση της εταιρείας, 
ανεξάρτητα από το πόσο σύνθετες ή εξελισσόμενες είναι. 

• Account Management 
• Contract Management 

 
Το Analytics and Forecasting που περιλαμβάνει 

• Sales Analytics 
• Global forecasting 

 Με το SalesForce.com οι ικανότητες πρόβλεψης δίνουν στις εταιρείες τη σαφή 
διαφάνεια στην πορεία των πωλήσεων τους. Οι ακριβείς, έγκαιρες προβλέψεις, 
φέρνουν υψηλότερα κέρδη και ευθυγραμμίζουν τις δαπάνες με την αύξηση 
εισοδήματος. Η πρόβλεψη δίνει επίσης στις επιχειρήσεις την κρίσιμη εικόνα για τις 
μελλοντικές τάσεις απαίτησης προϊόντων και υπηρεσιών.  

• Data Quality Management 
• Dashboards 
 

Το Product Information που περιλαμβάνει  
• Product catalog 

 To SalesForce.com βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν εύκολα ακόμη και τους 
πιο σύνθετους καταλόγους προϊόντων. Με τη διατήρηση μεγάλων καταλόγων και 
βιβλίων τιμών κεντρικά, δίνεται στις ομάδες πωλητών εύκολη πρόσβαση στις 
ακριβείς πληροφορίες προϊόντων και τιμολόγησης που χρειάζονται. 

• Sales and Marketing Collateral 
• Document Management  
• Asset Management 

 
Το Workflow and Integration που περιλαμβάνει 

• Activity Management  
Η σχέση πελάτη και δραστηριοτήτων είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαχείρισης των 
σχέσεων πελατών. Με τις δραστηριότητες όλοι κρατούν τις ενέργειες τους 
οργανωμένες και εστιάζονται στο να λαμβάνουν οι πελάτες την προσοχή που 
χρειάζονται.  

• Workflow automation 
Τυποποιεί τη ροή της δουλειάς σε μια επιχείρηση για να αυτοματοποιήσει τις 
διαδικασίες πωλήσεων για τη μεγαλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα, τη συνέπεια 
και τον έλεγχο. 
 
Τα σημαντικότερα Features για την εφαρμογή Marketing automation είναι το 
Campaigns που περιλαμβάνει 

• Campaign management 

 



Με τη διαχείριση εκστρατειών υπάρχει ένα ενιαίο σημείο για τον αποτελεσματικό 
προγραμματισμό των εξόδων του μάρκετινγκ, τη διαχείριση όλων των προωθητικών 
ενεργειών και την ανάλυση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων  

• E-mail marketing 
• Auto-response emails 

 Οι εξατομικευμένες απαντήσεις στις έρευνες πελατών βγαίνουν άμεσα και 
αυτόματα με e-mail «αυτόματης απάντησης». Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής 
των απαντήσεων που βασίζονται στη φύση της έρευνας ή των πληροφοριών που πα-
ρέχονται από τον πελάτη 
 
Το Leads and Conducts που περιλαμβάνει 

• Lead Management 
• Contact Management 
• Workflow Automation 
 

Το Analytics που περιλαμβάνει  
• Marketing analytics 

 Διατίθενται ισχυρά και εύχρηστα ταμπλό χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και 
εργαλεία analytics. Οι διευθυντές μπορούν να αναλύσουν τον αντίκτυπο των 
εκστρατειών τους, να καθορίσουν ποιες δραστηριότητες παράγουν το περισσότερο 
εισόδημα και να δικαιολογούν έξοδα μάρκετινγκ.  

• Data Quality Management 
• Dashboards 
 

To product Knowledge που περιλαμβάνει  
• Sales and Marketing Collateral 
• Document Management  
• Asset Management 
 

[Αλεξίου, κ.ά., 2005, http://www.salesforce.com] 
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3.7 SIEBEL 
 
Η Siebel Systems είναι ο παγκόσμια κορυφαίος προμηθευτής συστημάτων CRM, 
PRM, ERM και eBusiness, παρέχοντας την πλέον ολοκληρωμένη σειρά εφαρμογών 
διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη, μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια επαφής 
(Call Center, Internet, E-mail, Fax, Καταστήματα /Δίκτυο Συνεργατών, Field 
Sales/Service, κλπ.), ενώ παράλληλα διαθέτει και εξειδικευμένες λύσεις (verticals) 
για κάθε χώρο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Siebel έχει περισσότερους από 
3.500 πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσία σε πάνω από 28 χώρες, μεταξύ 
των οποίων και η LogicDIS που κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα σε 
εγκατεστημένα συστήματα CRM και επιτυχημένα έργα σε ποικίλους χώρους 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
Η εταιρεία στην σημερινή της μορφή είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης των 
εταιρειών COMPUTER LOGIC (ίδρυση 1980) και DIS (ίδρυση 1982). Η 
συγχώνευση των δύο εταιρειών συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 1999 και 
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2000. Τόσο η DIS από τον Μάρτιο του 1998, όσο και 
η COMPUTER LOGIC από τον Σεπτέμβριο του 1999, είχαν εισάγει τις μετοχές τους 
στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η μετάταξη της 
LogicDIS στην Κύρια Αγορά του ΧΑA ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2001, ενώ 
από το ίδιο έτος συμμετέχει στη διαμόρφωση του γενικού δείκτη του 
Χρηματιστηρίου. Η LogicDIS μέσα από ένα σύνολο από στοχευμένες συμμετοχές σε 
καταξιωμένα επιχειρηματικά σχήματα, ηγείται σήμερα ενός από τους μεγαλύτερους 
ομίλους πληροφορικής στην Ελλάδα. Με τα προϊόντα της Siebel Systems, η 
LogicDIS έχει υλοποιήσει Συστήματα Αυτοματοποίησης Πωλήσεων, Marketing, 
Εξυπηρέτησης Πελατών και Οργανωμένα Call Centers για περισσότερους από 30 
πελάτες στην αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου όπως ενδεικτικά η Vodafone, η 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA), η TIM, η AstraZeneca, η Boehringer 
Ingelheim, η FORTHnet, η ΦΟΙΝΙΞ-Metrolife Emporiki, η DIAGEO, η Allianz, η 
Hellas Flying Dolphins, η EFG Eurobank Ergasias, η Alpha Trust, ο Ξενοδοχειακός 
Όμιλος Aldemar, η Παπαοικονόμου Αγροχημικά κ.α. 
[http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress, 
http://www.ciebel.com http://www.logicdis.gr] 
 
Οι εφαρμογές και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί  
Η Siebel παρέχει την ακόλουθη σειρά εφαρμογών CRM και eBusiness: 
- COM Applications.  
- Το Internet σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κανάλια, στοχεύοντας στη βελτίωση της 
σχέσης με τους πελάτες, δημιουργώντας και εκτελώντας εκστρατείες marketing, 
προσφέροντας προϊόντα /υπηρεσίες με προσωποποιημένο τρόπο, παρέχοντας 
εξυπηρέτηση 24 x 7, και συντονίζοντας τη σχέση με τους συνεργάτες. 
- Call Center Applications - Για state-of-the-art Contact Centers με ολοκλήρωση με 
τηλεφωνία (CTI, IVR κ.λπ.), Web Collaboration, E-mail Response και σύνδεση με 
τα back-office συστήματα της επιχείρησης (ERP, OSS, Billing κ.λπ.). 
- Field Sales, Field Service Applications - Best-of-class λύση για κινούμενους 
υπαλλήλους (πωλητές, τεχνικούς κ.λπ.), με έξυπνο συγχρονισμό και υποστήριξη 
πολλαπλών πλατφορμών (Laptops, Palm, Windows CE, WAP, IVR). 
- Marketing-Analytics Applications - Εξειδικευμένες εφαρμογές για σχεδιασμό και 
υλοποίηση εκστρατειών marketing, ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται κατά 
τις διαδικασίες CRM μέσα από τα πολλαπλά κανάλια και αξιολόγηση της εκτέλεσης 
εκστρατειών.  
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- Channel Applications - Η αποδοτικότερη λύση διαχείρισης της σχέσης με το 
Δίκτυο Συνεργατών, Μεταπωλητών Καταστημάτων κ.λπ.  Επιτρέπει το 
συντονισμό, παρακολούθηση και συνεργασία της επιχείρησης με το δίκτυό της. 
- Industry Applications - Έτοιμη CRM λειτουργικότητα που περιλαμβάνει τις 
βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές εξειδικευμένων κλάδων, διευκολύνοντας 
την ταχύτερη εφαρμογή του στην επιχείρηση. [http://www.marketing-net.gr] 

 
Ποιά τα βασικά του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα /στοιχεία διαφοροποίησης;

• Περισσότερες από 20 κάθετες εφαρμογές που καλύπτουν Τηλεπικοινωνίες, 
Χρηματοοικονομικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Καταναλωτικά Αγαθά, 
Retail (Ένδυση & Υπόδηση), Φαρμακευτικές, Call Centers, Media, 
Τουρισμό, Ενέργεια, Αυτοκίνητα, Βιομηχανία, Υψηλή Τεχνολογία, Χημικά, 
Πετρέλαιo, Δημόσιο Τομέα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κλπ. 

• Μηδενική εγκατάσταση (zero-install) client, διαμέσου της Siebel Smart Web 
Architecture η οποία προσφέρει εξαιρετικά ευέλικτη λειτουργικότητα μέσω 
ενός web browser, ελαχιστοποιώντας το συνολικό κόστος κτήσης της 
εφαρμογής 

• Επεκταμένη λειτουργικότητα σε όλες τις εφαρμογές πωλήσεων, marketing 
και εξυπηρέτησης πελατών που ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές της 
αγοράς με στόχο τη βελτίωση της ικανοποίησης πελατών και την αύξηση των 
πωλήσεων 

• Real-time reporting και ανάλυση που διευκολύνουν τις τακτικές και τις 
στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης 

• Επέκταση και αναβάθμιση λειτουργικότητας για την αποτελεσματικότερη 
κάλυψη του Partner Relationship Management (PRM) και του Employee 
Relationship Management (ERM) 

• Εξαιρετικά ανεπτυγμένα εργαλεία ανάλυσης και reporting (analytics) σε όλο 
το εύρος των εφαρμογών, που απευθύνονται σε όλη την ιεραρχία του 
οργανισμού 

• Πλήρης υποστήριξη φιλοσοφίας Application Network για την επικοινωνία με 
άλλες εφαρμογές μέσω έτοιμων connectors (SAP, Oracle, Peoplesoft, JDE, 
i2), middleware (BEA, MQSeries, BizTalk, TIBCO, Vitria, webMethods) και 
τεχνικών (XML, COM, CORBA, EIM). 

 
Οι ενότητες που περιλαμβάνει είναι οι εξής: 
 

• Sales Force Automation (Αυτοματοποίηση Πωλήσεων)  
Το Sales Force Automation της Siebel παρέχει μια ευρεία γκάμα  πλήρως 
ολοκληρωμένων εφαρμογών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πωλήσεων – 
τόσο online όσο και offline—κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτου μεγέθους.  
To Siebel Sales 7.7 παρέχει όλα τα κανάλια επικοινωνίας από και προς τον πελάτη, 
ενώ χρησιμοποιεί πλήθος εργαλείων για τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα 
των πωλήσεων, δίνοντας έτσι στην επιχείρηση τη δυνατότητα να εστιάσει στις 
σωστές ευκαιρίες πώλησης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα στρατηγικές για τη βελτι-
στοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Χρησιμοποιεί μεθοδολογίες πώλησης που δεν 
είναι τίποτε άλλο από αυτοματοποιημένες διαδικασίες που ενεργοποιούνται 
σύμφωνα με την εξέλιξη του σταδίου πώλησης. Οι πωλήσεις συνδυάζουν όλες τις 
ενότητες της εφαρμογής, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύκλο πώλησης. 
Έτσι, από τις πωλήσεις ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε ενότητες όπως ευκαιρίες 
πώλησης, προσφορές, αιτήματα, εκστρατείες κ.ά. Η ενότητα περιλαμβάνει ένα 
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σύνολο επιχειρησιακών διαδικασιών που οργανώνει τη διαδικασία πώλησης 
σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές πώλησης. 
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην κατηγοριοποίηση περιοχών και στην ανάπτυξη 
στρατηγικής πωλήσεων σύμφωνα με το ιεραρχικό μοντέλο διαίρεσης περιοχών και 
πωλητών. Δίνει έτσι στον επικεφαλής του τμήματος μια πλήρη εικόνα για την 
εξέλιξη των πωλήσεων στην περιοχή του, καθώς και τη δυνατότητα -σύμφωνα με 
τους προαποφασισμένους στόχους πώλησης- να μπορεί δυναμικά να 
επαναδρομολογήσει την πώληση σε άλλον υπάλληλο. Κάποια από τα νέα εργαλεία 
που παρέχει η ενότητα είναι:  
Προγραμματισμός στόχου πωλήσεων.  
Οι επικεφαλής των τμημάτων πωλήσεων μπορούν να θέσουν στόχους για κάθε 
πωλητή και να παρακολουθήσουν τους βασικούς δείκτες απόδοσης (ΚΡΙ) για αυτούς 
τους στόχους. Οι δείκτες ΚΡΙ στρέφουν την πώληση σε κρίσιμους στόχους που είναι 
απαραίτητοι για την επιτυχία.  
Ολοκληρωμένη εκπαίδευση πωλήσεων. Δίνει συγκεκριμένη μεθοδολογία 
εκπαίδευσης ανά κατηγορία πώλησης και συνδυάζει τη βάση γνώσης εμπλουτισμένη 
με λύση ανά περίπτωση με τις τεχνικές κατάρτισης, αυξάνοντας την ευελιξία 
απόδοσης πωλήσεων. Κρατά το ιστορικό εκπαίδευσης κάθε πωλητή, ενώ τα 
ενσωματωμένα αναλυτικά εργαλεία μετρούν τον αντίκτυπο από την κατάρτιση στην 
απόδοση. Επίσης παρέχει: 

 Διαχείριση Ευκαιριών και Κύκλου Πώλησης 
 Προσφορές, Παραγγελίες 
 Διαχείριση Λογαριασμών και Φυσικών Προσώπων 
 Διαχείριση Ενεργειών/ Δραστηριοτήτων 
 Πίνακας Ανακοινώσεων 
 Ημερολόγιο 
 Πλήρης Βάση Προϊόντων 
 Βιβλιογραφία 
 Διαχείριση Αυτόματων Ροών 
 Διαχείριση Αυτόματης Ανάθεσης 

 
• Customer Service Automation (Αυτοματοποίηση Εξυπηρέτησης)  

Η εφαρμογή αυτή καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις ενός Contact Center  και 
υποστηρίζει την διεπαφή με τους πελάτες μέσω όλων δυνατών σημείων επαφής, 
συμπεριλαμβανομένου το τηλέφωνο, email, wireless devices, πρόσωπο με πρόσωπο, 
και μέσω Web. Ως εκ τούτου,  οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν μεγαλύτερη 
ικανοποίηση των πελατών τους, μειώνεται το κόστος ανά επαφή και αυξάνει η 
συνολική κερδοφορία από την εξυπηρέτηση. Επίσης δίνει μια ολοκληρωτική εικόνα 
του πελάτη, εύκολα και γρήγορα, αναλύοντας πληροφορίες που έχουν να κάνουν με 
το προφίλ, τα αιτήματα, τις προσφορές, τις αγορές, τις πωλήσεις, τις ευκαιρίες κ.ά. 
Οδηγός στην κατηγορία των call center, η εφαρμογή ενσωματώνει εργαλεία για τη 
βελτιστοποίηση των τεχνικών πώλησης και εξυπηρέτησης, τα δύο δηλαδή 
σημαντικότερα στοιχεία μιας πελατοκεντρικής εφαρμογής σε call center. Μερικά 
από τα νέα εργαλεία που ενσωματώνει η έκδοση 7,7 του Siebel είναι: 

Στόχοι απόδοσης  
Ολοκληρωμένο εργαλείο παρακολούθησης πωλήσεων και σύγκρισης με τους 
προκαθορισμένους στόχους. Στην ενότητα περιλαμβάνονται αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες ανάλυσης με βάση την εξέλιξη της πώλησης. Επίσης, έχει τη δυνατότητα 

 



να αναθεωρήσει τους στόχους δυναμικά από έτοιμες ροές εργασιών (Workflow). 
Ακόμη μετρά και αξιολογεί την απόδοση των πωλητών. 

Μετρήσεις αποδοτικότητας τηλεκπροσώπων και υπηρεσιών 
Μετρά τους κύριους δείκτες της αποτελεσματικότητας υπηρεσιών, όπως το συνολικό 
χρόνο εξυπηρέτησης, το ποσοστό εγκατάλειψης κλήσης, την επίλυση με την πρώτη 
κλήση, την ικανοποίηση πελάτη κ.ά., παράγοντας έτσι κρίσιμα συμπεράσματα για 
την επιτυχή διεκπεραίωση της προωθητικής ενέργειας αλλά και της απόδοσης 
παραγωγικότητας των τηλεκπροσώπων. 

Βάση γνώσης 
Παρέχει ενιαίο και αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας και παραδίδει γρήγορα τις 
πληροφορίες για τις εκστρατείες, τα προϊόντα και τους δείκτες αποδοτικότητας. Η 
βάση γνώσης προσφέρει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και είναι 
προσπελάσιμη ανά ρόλο και κατηγορία υπαλλήλου.  

Analytics 
Μια επίσης πολύ σημαντική ενότητα της εφαρμογής είναι το Analytics. Πρόκειται 
για ένα εργαλείο συλλογής και αποτύπωσης πληροφοριών από την εφαρμογή αλλά 
και από άλλα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα. Έχει τη δυνατότητα να 
συγκρίνει και να παράγει πολυσύνθετες αναφορές σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης 
διαθέτει μία εκτενής βιβλιοθήκη από προηγούμενες αναφορές, οι οποίες μπορούν να 
εξατομικευτούν με βάση την ταυτότητα και το ρόλο του κάθε ατόμου. Ακόμη  
παρέχει τη δυνατότητα μέσω ενός ενοποιημένου ταμπλό, να αναλύονται και να 
εκτιμούνται τα επίπεδα εξυπηρέτησης, οι ενέργειες εξυπηρέτησης ανά γραμμή 
προϊόντος και να υπολογίζεται η παραγωγικότητα.   Ακόμη παρέχει 

 Διαχείριση Παραπόνων  
 Διαχείριση Λογαριασμών και Φυσικών Προσώπων  
 Διαχείριση Ενεργειών/ Δραστηριοτήτων  
 Πίνακα Ανακοινώσεων  
 Βιβλιογραφία 
 Διαχείριση Αυτόματων Ροών 
 Διαχείριση Αυτόματης Ανάθεσης 
 Self-Service Access 
 Audit Trail 
 Out-of-the-box Data Warehousing Solution 

Mobile Service 
Επιτρέπει πραγματικού χρόνου και απομακρυσμένη πρόσβαση σε πληροφορίες 

σχετικά με πελάτες, εξυπηρέτηση, αναφορές κ.λπ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 
μπορούν να πραγματοποιούνται αιτήματα όντας αποσυνδεμένοι από την εφαρμογή. 
Πριν από την αποσύνδεση του χρήστη παρέχει μια στιγμιαία εικόνα για όλες τις 

πληροφορίες που ίσως θα χρειαστεί όταν είναι αποσυνδεμένος.  
• Marketing Automation (Αυτοματοποίηση Marketing)  

Η ενότητα αυτή βοηθάει την επιχείρηση να αυξήσει την αξία της σχέσης με τον κάθε 
πελάτη επιτρέποντάς την να πραγματοποιεί και να εκτελεί εξατομικευμένη τακτική 
μάρκετινγκ μέσω εκστρατειών σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, τηλέφωνο, direct 
mail, Web, wireless devices, email, direct sales and partner network. Επίσης, 
βελτιστοποιεί τη στρατηγική πώλησης μέσω της συνεχούς δοκιμής και της μέτρησης 
αποτελεσματικότητας. Παρέχει αυστηρό ποιοτικό έλεγχο μέσω δοκιμών και 
εγκρίσεων, καθώς και τεχνικές διατήρησης του πελατολογίου (loyalty). Περι-

 



λαμβάνει εύχρηστο εργαλείο ανάκτησης δεδομένων, με σκοπό να δώσει στους 
επιχειρησιακούς χρήστες μια κεντρική διαχείριση των πόρων για να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων. 
Κάποια από τα εργαλεία που παρέχει η ενότητα είναι:  
Διαχείριση Loyalty 
Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν εύκολα και γρήγορα 
τα προγράμματα αφοσίωσης, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα κόστη από τα σχετιζόμενα 
προγράμματα, που απαιτούνται για τεχνολογία. Μπορεί να δημιουργεί καμπάνιες 
αφοσίωσης χωρίς την υποστήριξη ΙΤ γιατί παρέχει ένα μοναδικό ενσωματωμένο 
εργαλείο, που επιτρέπει την ανάπτυξη τεχνικών για τη διατήρηση του πελάτη με όλα 
τα κανάλια επικοινωνίας. Για την ανάπτυξη αυτής της λύσης η Siebel συνεργάστηκε 
με τις κορυφαίες εταιρείες σε διαφορετικές βιομηχανίες για να προσδιορίσει και να 
ενσωματώσει τις καλύτερες πρακτικές σε μια πλήρη προσφορά προϊόντων. Ακόμη 
παρέχει πλήρη άποψη του προφίλ και του ιστορικού των πελατών, 
συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών, τις προωθητικές ενέργειες, δραστηριότητες 
εξυπηρέτησης και προτιμήσεις σε κανάλια επικοινωνίας του κάθε πελάτη.  

Κατηγοριοποίηση και Στοχοθέτηση 
Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κατηγοριοποιήσουν το πελατολόγιο τους με φυσικά 
και λογικά κριτήρια. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων μπορούν να δημιουργήσουν 
συγκεκριμένους καταλόγους ανά κατηγορία.  
Σχεδιασμός Marketing και Διαχείριση Πόρων 
Προγραμματίζει, προϋπολογίζει και μετράει τις επιπτώσεις των προσπαθειών του 
μάρκετινγκ. Παρέχει κεντρικό σημείο διαχείρισης του προγράμματος, έτσι ώστε να 
διαχειρίζεται το προσωπικό, τα κεφάλαια, τον προϋπολογισμό, τον εξοπλισμό, 
καθώς και τη συνεργασία με συνεργάτες και αντιπροσωπείες στα αναπτυξιακά έργα. 
Η χρήση αυτών των ικανοτήτων διαχείρισης του προγράμματος δίνει στους χρήστες 
την ικανότητα να μπορούν να ακολουθήσουν όλες τις πτυχές του έργου. Ακόμη 
παρέχει: 

 Κοινή πλατφόρμα διαχείρισης των λειτουργιών του μάρκετινγκ ανάλογα με τα 
brands, τις περιοχές κ.λπ. προκειμένου να βελτιώσει τις εκτιμήσεις του 
μάρκετινγκ 

 Σχεδόν real time ορατότητα των εξόδων του μάρκετινγκ μέσω των αναλυτικών 
ταμπλών “dashboard” που βελτιώνουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να 
προβλέπει και να καθορίζει τα έξοδα. 

 Κάνει το πλάνο μάρκετινγκ και τον προϋπολογισμό περισσότερο 
αποτελεσματικά και μειώνει τον χρόνο που απαιτείται προκειμένου να 
καταρτιστούν, γιατί υποστηρίζει την εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών και 
μετρήσεων.  

Targeted Email Campaigns 
Η ενότητα αυτή βοηθάει τους μάρκετερς να εκμεταλλευτούν την δύναμη του Internet 
όσον αφορά στην απόκτηση νέων πελατών και στο χτίσιμο μεγαλύτερης αφοσίωσης 
του πελάτη. Μπορούν να στοχεύσουν πελάτες με προσωποποιημένα e-mail, που θα 
περιλαμβάνουν δυναμικά eNewsletters και δίνει δυνατότητες σχεδιασμού, 
δημιουργίας, δοκιμής και εκτέλεσης εξατομικευμένων προωθητικών ενεργειών με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Complete Campaign Planning and Management 
Η ενότητα αυτή προϋπολογίζει και προγραμματίζει εκστρατείες, παρέχοντας 
ολοκληρωμένο workflow και δυνατότητες δοκιμής  εκστρατειών, μειώνοντας έτσι το 

 



κόστος και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα. Οι μάρκετερς αποκτούν ευελιξία 
και αυτονομία όσον αφορά στον ορισμό νέων targeting κριτηρίων χωρίς να 
απαιτείται επιπλέον ΙΤ υποστήριξη.   

• Analytical CRM 
Παρέχεται ETL πλατφόρμα, ολοκλήρωση με τις εφαρμογές Siebel eBusiness, 
τεχνολογία ETL για ενημέρωση και πλήρωση του Siebel Data Warehouse, 
διαχείριση και συναλλαγές Metadata, πλήρως αναβαθμίσιμο ETL, υποστήριξη 
σύνθετων αλγορίθμών, έτοιμα σχήματα για OLAP ανάλυση, κοινή εικόνα του 
πελάτη από όλες τις γωνίες τις επιχείρησης για γρήγορη και on-line ανάλυση 

• Partner Relationship Management (Διαχείριση Συνεργατών)  
Web Περιβάλλον που επιτρέπει στους συνεργάτες να έχουν πρόσβαση, διαχείριση 
και συγχρονισμός των δραστηριοτήτων των συνεργατών, Ανάλυση αποδοτικότητας 
συνεργατών, CHAMP σχεδιασμός, υποστήριξη ιεραρχιών συνεργατών, δημιουργία 
και διαχείριση συνεργατών και ομάδων συνεργατών, πρόβλεψη εσόδων συνεργατών, 
εκστρατείες επιστράτευσης νέων συνεργατών) 

• Employee Relationship Management (Διαχείριση Υπαλλήλων)  
Προσωπική σελίδα, νέα εταιρίας και τμήματος, γραφικό περιβάλλον και δυνατότητα 
δημιουργίας σελίδων, διαχείριση περιεχομένου, πληροφορίες και βιβλιογραφία 
προϊόντων, λίστα και διαχείριση υπαλλήλων, απαντήσεις σε αιτήματα εξυπηρέτησης 
helpdesk, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και On-line εγγραφή) 

• eCustomer  
Web εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες, προτεινόμενα προϊόντα, κατάλογος 
προϊόντων και καρότσι αγορών, παραγγελιοληψία, έγκριση παραγγελιών, 
κατάσταση παραγγελιών και ιστορικό, διαχείριση αιτημάτων εξυπηρέτησης, 
πληρωμές, έξυπνες απαντήσεις 

• ePartner  
Εύρεση συνεργατών, συνεργάτες, λειτουργίες συνεργατών 
[http://www.siebel.com/crm/, Αλεξίου, κ.ά., 2005] 
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3.8 MySAP CRM 
 
Ιδρύθηκε το 1972 με έδρα το Walldorf, της Γερμανίας. Με 12 εκατομμύρια χρήστες, 
84.000 εγκαταστάσεις και 1.500 συνεργάτες, η SAP αναγνωρίζεται ως ένας από τους 
κορυφαίους προμηθευτές επιχειρησιακού λογισμικού για την ενδο-επιχειρησιακή και 
τη δι-επιχειρησιακή οργάνωση και συνεργασία, στον κόσμο. Σήμερα η SAP 
απασχολεί 30,000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 50 χώρες. Στην Ελλάδα η 
SAP δραστηριοποιείται με την θυγατρική της SAP HELLAS, έχοντας ένα 
πελατολόγιο από 100 και πλέον μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και τζίρο 
που δεκαπλασιάστηκε στα τελευταία 5 χρόνια.  
Η SAP έχει αξιοποιήσει την πολυετή πείρα της για τη δημιουργία της πλατφόρμας 
επιχειρησιακών λύσεων mySAP Business Suite, η οποία επιτρέπει στους 
εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες να συνεργάζονται με επιτυχία – 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Είναι ανοικτή και ευέλικτη, υποστηρίζει βάσεις 
δεδομένων, εφαρμογές, λειτουργικά συστήματα και hardware σχεδόν από κάθε 
κύριο προμηθευτή. 

Αναπτύσσοντας τεχνολογία αιχμής, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τους 
καλύτερους πόρους ανάπτυξης, η SAP παρέχει μια επιχειρησιακή πλατφόρμα που 
προσφέρει πολύτιμες πηγές πληροφοριών, βελτιώνει την απόδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και χτίζει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες.  
Το mySAP Business Suite είναι η ολοκληρωμένη οικογένεια επιχειρησιακών 
λύσεων είναι σχεδιασμένη ανθρωποκεντρικά και κατάλληλη για κάθε οργανισμό, 
ανεξάρτητα από μέγεθος και δραστηριότητα. Υποστηρίζει τη συνεργασία των 
επιχειρήσεων με τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες τους, αξιοποιώντας 
πλήρως το διαδίκτυο. Η πλατφόρμα mySAP Business Suite περιλαμβάνει τις λύσεις 
mySAP CRM, mySAP PLM, mySAP SCM, και mySAP SRM.  
 
 

Τεχνολογία που χρησιμοποιεί 
Η λύση mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) αξιοποιεί την 
ανοιχτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική της πλατφόρμας SAP NetWeaver. Το SAP 
NetWeaver  είναι η τεχνολογική πλατφόρμα ενοποίησης και εφαρμογών της SAP 
που εξασφαλίζει αυξημένη ευελιξία και διασύνδεση μεταξύ ετερογενών συστημάτων 
γρήγορα και αποτελεσματικά, για υποστήριξη πολλαπλών χρηστών. Η πλατφόρμα 
SAP NetWeaver υποστηρίζει ανοικτά διαδικτυακά πρότυπα όπως HTTP, XML,  και 
Web services και συνεργάζεται πλήρως με τις τεχνολογίες Microsoft .NET και Java 
2 Platform Enterprise Edition (J2EE) σε περιβάλλοντα όπως IBM WebSphere. 
Βασικά χαρακτηριστικά της λύσης είναι: 

• Εύκολη πρόσβαση – Η διασύνδεση προσφέρει εύκολη πρόσβαση στη 
λειτουργικότητα της λύσης mySAP CRM και των επιπλέον συστημάτων.  

• Ενοποίηση -- Ενοποιημένες υπηρεσίες προσφέρουν απρόσκοπτη σύνδεση με 
όλες τις λύσεις της πλατφόρμας mySAP Business Suite.  

• Ευρύτητα – Ανοιχτές διασυνδέσεις και υποστήριξη για δεδομένα όπως 
XML-based Web services, SOAP, and RosettaNet διασφαλίζουν απρόσκοπτη 
διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα.  

• Διασύνδεση πολλαπλών καναλιών – Υποστήριξη όλων των καναλιών 
επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων του τηλεφώνου, e-mail, chat, και short 
message system (SMS), σας επιτρέπει να έχετε άμεση επικοινωνία με τους 
πελάτες σας.  
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Οι χρήστες της λύσης mySAP CRM έχουν πρόσβαση στις συναλλαγές, στις 
αναλυτικές αναφορές και στο περιεχόμενο του Web μέσω ενός Web browser. 
Συνεχής πλοήγηση επιτρέπει στους χρήστες να εργαστούν πιο αποτελεσματικά, 
καθώς η πρόσβαση που βασίζεται σε ρόλους διασφαλίζει ότι ο κάθε χρήστης θα έχει 
το σωστό περιεχόμενο στο σωστό χρόνο. 
Επικοινωνεί με κινητές συσκευές που υποστηρίζουν τις ανάγκες των εργαζομένων 
που έρχονται σε επαφή με μεγάλους όγκους δεδομένων και απαιτούν πρόσβαση σε 
ευρύ φάσμα λειτουργιών. Η λύση mySAP CRM συγχρονίζει τα δεδομένα και τα 
διανέμει στους χρήστες της πλατφόρμας λύσεων mySAP Business Suite. 
Επιπλέον, οι δυνατότητες του τηλεφωνικού κέντρου της λύσης mySAP CRM 
ενοποιούν όλα τα κανάλια επικοινωνίας των πελατών. Η ενοποίηση μέσω 
τηλεφωνικού κέντρου (CTI) παρέχει τη δυνατότητα για αυτοματοποιημένη 
αναγνώριση αριθμού και διανομή τηλεφωνημάτων. 
Τέλος, η λύση υποστηρίζει τις ανάγκες κάθε κάθετης αγοράς και τεχνολογίας 
διαδικτύου όπως XML, SOAP, LDAP, HTTP και Java 2 Enterprise Edition (J2EE). 
Καθώς και ο SAP Web Application Server προσφέρει τη λύση mySAP CRM με ένα 
επεκτάσιμο application server που υποστηρίζει τις πλατφόρμες και τις βάσεις 
δεδομένων [http://www11.sap.com]. 
 
Με τη λύση mySAP CRM επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του πελάτη, η 
βέλτιστη λειτουργία των εσωτερικών διαδικασιών και η αποτελεσματική προώθηση 
των προϊόντων της εταιρείας προσφέροντας τη δυνατότητα για: 

• Πρόβλεψη της συμπεριφοράς του πελάτη και παραμετροποίηση των 
χαρακτηριστικών που βασίζονται στις ανάγκες του πελάτη.  

• Αναγνώριση των τάσεων της αγοράς, κάλυψη των αναγκών του πελάτη και 
δυναμικός καταμερισμός των πηγών ανάπτυξης για σχεδιασμό και παράδοση 
προϊόντων που θα καλύψουν μελλοντικές απαιτήσεις.  

• Ανάπτυξη και ευθυγράμμιση των πόρων, ενοποίηση διαδικασιών και 
λειτουργιών καθώς και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις 
προσδοκίες του πελάτη.  

Η λύση mySAP CRM προσφέρει μία μοναδική και ολοκληρωμένη λύση που: 
• Υποστηρίζει τον ολοκληρωμένο κύκλο επαφής με τον πελάτη, από τη 

δέσμευση του πελάτη μέχρι τις επιχειρησιακές συναλλαγές και την 
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του.  

• Παρέχει μία μοναδική εικόνα του πελάτη, με έτοιμη για χρήση ανάλυση, με 
αποτέλεσμα το σχεδιασμό στοχευμένων ενεργειών.  

• Αξιοποιεί την κορυφαία επιχειρησιακή πύλη (portal) και τις δυνατότητες 
ανταλλαγής για σύνδεση με όλο το δίκτυο αξιών και καθιστά δυνατή την 
ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς περιορισμούς με απόλυτη ασφάλεια.  

 
Συγκεκριμένα οι εφαρμογές που παρέχει είναι:  

• Μάρκετινγκ 
Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων marketing προσφέροντας 
λειτουργικότητα για marketing planning, campaign management, lead management, 
marketing analytics, customer segmentation (τμηματοποίηση αγοράς), 
personalization (προσωποποιημένη επικοινωνία) και trade promotion management.  
Customer data management  
Η ενότητα αυτή υποστηρίζει τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν 
έναν πελάτη (κατηγορίες, ιστορικό επαφών, μελλοντικές ενέργειες πωλητών που τον 
αφορούν, έγγραφα) για καλύτερη στόχευση  και εξατομίκευση των μηνυμάτων 
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μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να είναι ορατές από ένα κεντρικό 
σημείο και με τη χρήση μιας αλληλεπιδραστικής drag-and-drop διεπιφάνειας, 
μπορούν να επιτευχθούν ad hoc, τμηματική ανάλυση καθώς επίσης γρήγορος 
εντοπισμός των ευκαιριών.   
Marketing resource management 
Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή καθώς και μέτρηση όλων των ενεργειών 
μάρκετινγκ ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση όλων των διαθέσιμων πόρων και να 
επιτευχθεί έλεγχος καθ όλη τη διαδικασία μάρκετινγκ. Ακόμη μπορεί να επιτευχθεί 
διαχείριση και προϋπολογισμός των εξόδων.   
Campaign management 
Επιτρέπει την εφαρμογή εκστρατειών μέσα από όλα τα κανάλια επικοινωνίας και 
ελέγχει την ανταπόκριση των υποψηφίων πελατών. Η εταιρία μπορεί με την χρήση 
των προηγμένων τεχνικών που προσφέρει η ενότητα αυτή να καταστρώσει την 
καλύτερη δυνατή στρατηγική μάρκετινγκ και να εκτιμήσει το ιδανικό μίγμα 
μάρκετινγκ. 
Lead management 
Αυτοματοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης των ευκαιριών ώστε να τις χειρίζεται ο 
χρήστης γρηγορότερα.  
Marketing analytics 
Αναλύει ένα ευρύ πεδίο δεδομένων, όπως την αξία των πελατών, σκορ ικανοποίησης 
πελατών κ.λπ. προκειμένου να λαμβάνονται ορθότερες αποφάσεις, να αξιολογούνται 
οι ενέργειες του μάρκετινγκ και να επαναπροσδιορίζονται σε περίπτωση που κάτι 
δεν πάει καλά. Η συγκεκριμένη λύση βοηθάει επίσης, να εντοπιστούν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, δεδομένου ότι προβλέπει τη συμπεριφορά του 
καταναλωτή, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του και δημιουργεί πιο σχετικά και 
στοχευμένα μηνύματα.  

• Πωλήσεις 
Βελτιστοποιεί όλα τα κανάλια πωλήσεων με λειτουργίες για σχεδιασμό και 
πρόβλεψης πωλήσεων, διαχείριση των πελατών ανά γεωγραφική περιοχή, 
παρακολούθηση δραστηριοτήτων και ενδεχόμενων ευκαιριών καθώς και έλεγχο των 
εκτιμήσεων κόστους των συμβολαίων, των κινήτρων και των προμηθειών 
πωλήσεων.  
Sales planning and forecasting  
Παρέχει ακριβής προβλέψεις , διαχειρίζεται προϋπολογισμούς και ευκαιρίες και 
επιμερίζει τους πόρους που διατίθενται με τον αποδοτικότερο τρόπο. Με βάση τις 
προβλέψεις χειρίζεται τις τάσεις που επικρατούν στις πωλήσεις και σχεδιάζει 
ανάλογα με αυτές κάνοντας χρήση όλων των καναλιών επικοινωνίας, 
επιτυγχάνοντας έτσι και ιδανικό προγραμματισμό στην εφοδιαστική αλυσίδα.  
Territory management  
Με τη διαχείριση των territorie καθορίζονται διαχειρίζονται και αναλύονται οι 
περιοχές των πωλήσεων, ώστε να ανταποκριθεί το προσωπικό των πωλήσεων στη 
ζήτηση και να τοποθετηθούν οι σωστοί πόροι, στο σωστό μέρος την κατάλληλη 
στιγμή, μεγιστοποιώντας έτσι την απόδοσή της ομάδας.  
Account and contact management 
Αξιολογεί το προσωπικό των πωλήσεων κατά πόσο εστιάζουν σε δραστηριότητες 
που οδηγούν σε ανάπτυξη αφοσιωμένων και κερδοφόρων σχέσεων με τους πελάτες.  
Lead and opportunity management 
Διαχειρίζεται τον κύκλο των πωλήσεων πιο αποτελεσματικά, κάνοντας προβλέψεις 
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Εντοπίζει τις ευκαιρίες, μέσα από μια ομάδα 

 



πληροφοριών που αφορούν σε ένα γεγονός, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να 
οδηγήσει σε πώληση.  
Quotation and order management  
Θέτει στόχους, μετρά την απόδοση, ελέγχει και επιβεβαιώνει διαθεσιμότητα 
προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, πραγματοποιεί παραγγελίες και ενημερώνει για 
αναπλήρωση την εφοδιαστική αλυσίδα.  
Contract management  
Αναπτύσσει και διαχειρίζεται μακροπρόθεσμα συμβόλαια και συμβάσεις με τους 
πελάτες, παρακολουθεί τη διαδικασία των πωλήσεων και μετατρέπει  αιτήματα σε 
ολοκληρωμένες πωλήσεις. 
Sales analytics 
Παρακολουθεί και ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο. Επιβεβαιώνει την ακρίβεια 
των προβλέψεων, χωρίς να ξεφεύγει από τα προϋπολογισθέντα και υποστηρίζει το 
προσωπικό των πωλήσεων να εντοπίσουν τις τάσεις, να μετρήσουν τη διατήρηση 
των πελατών τους, να πετύχουν τους στόχους των εσόδων που έχουν τεθεί.  

• Εξυπηρέτηση  
Αξιοποιεί την πιθανότητα κερδοφορίας για την οργάνωση των υπηρεσιών με 
λειτουργικότητα για πολυκαναλικές υπηρεσίες, διαχείριση και αξιοποίηση των 
πόρων, διαχείριση των λειτουργιών συντήρησης, οργάνωση και πρόβλεψη 
υπηρεσιών, εξυπηρέτηση πελατών και επαγγελματικές υπηρεσίες.  
Customer service and support 
Διατήρηση και πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με τους πελάτες, όπως 
ιστορικό εξυπηρέτησης, λίστα από ληφθείσες πληροφορίες κ.λπ. Επίσης διατηρεί 
βάση δεδομένων με προβλήματα και λύσεις και διαχειρίζεται αιτήματα 
εξυπηρέτησης αποδοτικά και αποτελεσματικά καθώς επίσης και συμβόλαια παροχής 
υποστήριξης που προσφέρονται από την επιχείρηση (SLA- Service Level 
Agreement).  
Field service  
Αυτοματοποιεί τη διαδικασία ανταπόκρισης σε τεχνικά θέματα από απομακρυσμένες 
περιοχές. 
E-service  
Παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων e-mails και 
service-ticket routing. Διαχειρίζεται ένα μεγάλο όγκο εισερχομένων μηνυμάτων με 
τη χρήση αυτόματων απαντήσεων ή προτάσεων και διαθέτει Web-based 
αυτοεξυπηρέτηση.  
Service-contract management  
Επιβεβαιώνει την εγγραφή ενός πελάτη στο τμήμα εξυπηρέτησης πριν την παροχή 
της εξυπηρέτησης, ελέγχει το  service-level agreements (SLAs), ειδοποιεί και 
ανανεώνει τα συμβόλαια  πριν την λήξη τους. 

• Analytics  
Αξιολογεί την απόδοση της επιχείρησης με ευρεία δυνατότητα ανάλυσης 
καλύπτοντας πληροφορίες που αφορούν στους πελάτες, στο marketing, στις 
πωλήσεις, στις υπηρεσίες και στην απόδοση των καναλιών πωλήσεων και 
επικοινωνίας.   

• Interaction center operations and management 
Βελτιώνει την απόδοση του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών 
(interaction center) με λειτουργίες για telemarketing, telesales καθώς και πρόσθετες 
δυνατότητες που εστιάζουν στον πελάτη. Το Κέντρο Επικοινωνίας της λύσης 
mySAP CRM συνδυάζει όλα τα μέσα επικοινωνίας με τρόπο εύκολο, εύχρηστο και 
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αποτελεσματικό ώστε η εξυπηρέτηση του πελάτη να γίνεται με ακρίβεια και 
συνέπεια [http://www11.sap.com, Καρύδης, κ.ά., 2005, Χασάπης, 2001]. 
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Η Metzler Equity Research και η Cheuvreux προτείνουν SAP 
 
Η διεθνής εταιρία επενδυτικών ερευνών Metzler Equity Research, με γραφεία στη Ν. 
Υόρκη, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία, σε αξιολόγηση της του 
Οκτωβρίου 2001 προτείνει SAP.  
Ακολουθούν αποσπάσματα από την έκθεση της Metzler:  

• Μέχρι τώρα, η SAP επέδειξε συστηματική ικανότητα λήψης των ορθών 
στρατηγικών αποφάσεων την κατάλληλη στιγμή. Τελευταίο παράδειγμα 
αποτελούν η εκρηκτική διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της, με την 
προσθήκη λύσεων για customer relationship management (CRM), supply 
chain management (SCM), επιχειρησιακές πύλες και marketplaces.  

• Την περίοδο της αρχικής ευφορίας με το e-business, οι επιχειρήσεις 
αγόραζαν σχεδόν χωρίς δεύτερη σκέψη, οποιοδήποτε προϊόν έφερε την 
ετικέτα «e-business». Τώρα πια, βλέπουμε μια επιστροφή σε προμηθευτές 
συστημάτων που αποδεδειγμένα δουλεύουν.  

• Ο κυριότερος λόγος για την εξέλιξη αυτή, είναι η ικανότητα των λύσεων από 
αποδεδειγμένους προμηθευτές να ενσωματώνονται στα προϋπάρχοντα 
συστήματα.  

• Η SAP στις Η.Π.Α. θεωρείται πια Αμερικανική μάρκα. Ακόμη και το 
Υπουργείο Αμύνης των Η.Π.Α. επέλεξε λογισμικό της SAP τον Ιούνιο 2001.  

• Η νέα έκδοση 3.0 του mySAP Customer Relationship Management κάλυψε 
την απόσταση που χώριζε τεχνολογικά το CRM της SAP από αυτό της 
Siebel, ενώ υπερτερεί της Siebel, σε κάποιες περιοχές.  

• Η SAP έχει ήδη καλύτερη φήμη από τη Siebel στη διαχείριση 
δραστηριοτήτων marketing μέσα από τις αναλυτικές δυνατότητες του CRM 
συστήματος. Αυτό οφείλεται κυρίως στη δουλειά που έκανε η SAP στην 
αγορά του business intelligence.  

Νοέμβριος 2001 
 
 
H Cheuvreux Αξιολογεί τη SAP: «Όταν οι Καιροί Είναι Δύσκολοι, η SAP Γίνεται 
Καλύτερη». Παραθέτουμε αποσπάσματα από την έκθεση της εταιρίας αναλυτών 
CHEUVREUX, με αφορμή τα αποτελέσματα της SAP για το 1ο 6μηνο 2001:   
Το βασικό μήνυμα είναι «Όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, η SAP γίνεται καλύτερη» 
(when times get tougher, SAP gets better).  
To μήνυμα εξηγείται από τους εξής παράγοντες:  

1. την πλατιά εξάπλωση της SAP σε κάθετες αγορές και χώρες.  
2. το γεγονός ότι η SAP δεν εξαρτά τα έσοδα της από λίγους πελάτες – 

κολοσσούς  
3. τις νέες συνεργασίες της SAP, και  
4. την τεράστια εγκατεστημένη βάση της SAP.  

Tα έσοδα της SAP από CRM ήδη έφτασαν στο 1/3 αυτών της Siebel.  
Mακροπρόθεσμα, η SAP στοχεύει στην κατάκτηση της 1ης θέσης στο CRM από τη 
Siebel.  
H SAP το 2ο  3μηνο του 2001ήταν η 1η εταιρία διεθνώς σε μερίδιο αγοράς στο 
Supply Chain Management.  
[http://66.102.9.104/search] 

Αύγουστος 2001  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
CASE STUDY ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
 

4.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
 

4.1.1 Το Όραμα 
Το σύνολο των δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών επιλογών του Ομίλου 
Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εκδηλώνεται μέσα από το Όραμά του να Συνδέει τον 
καθημερινό Άνθρωπο με την Τεχνολογία. 
Κεντρικό άξονα στην υλοποίηση του Οράματος αποτελεί, η ανάπτυξη και διάθεση 
καινοτόμων τεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, η δημιουργία πρωτοποριακών 
ενεργειακών εφαρμογών και η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Ο 
σεβασμός και η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο 
ενισχύουν το Όραμά  με ένα δυναμικό και αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. 
 
 
4.1.2 Η Αποστολή  
Η σταθερά ανοδική πορεία μας στο χρόνο καθιστά την παρουσία μας δυναμική στο 
ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι, αυξάνοντας τις προσδοκίες για το μέλλον. 
Επιχειρηματική αποστολή του Ομίλου αποτελεί η διατήρηση της ηγετικής μας θέσης 
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα των Εξειδικευμένων Δικτύων 
Καταστημάτων Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στον 
τομέα Παραγωγής και Διανομής Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Συστημάτων και 
Συσσωρευτών Ειδικών Προδιαγραφών. Η συμβολή του Ομίλου στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας, η επένδυση στον τομέα της έρευνας και η διαρκής διεύρυνση 
των εκτός συνόρων δραστηριοτήτων του καλούνται να υπηρετήσουν και να 
ενδυναμώσουν την αποστολή αυτή. 

 
 

4.1.3 Οι Αξίες  
Σε μία διαδρομή 25 χρόνων, ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει διατηρήσει 
ακέραιες τις θεμελιώδεις αξίες που διέπουν την καθημερινή επιχειρηματική του 
πρακτική. Η Αξιοπιστία ως αρχή κάθε προσπάθειας, η Πρωτοβουλία ως πυρήνας 
νέων ιδεών και η Ακεραιότητα ως ηθικός άξονας της Επιχειρηματικότητας τίθενται 
στο επίκεντρο της κουλτούρας μας. Οι αρχές αυτές συμπληρώνονται από τη 
φιλικότητα ως βάση στο χτίσιμο διαχρονικών σχέσεων εμπιστοσύνης, πάντα με 
σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, των τοπικών 
κοινωνιών και του πολιτισμού που φέρουν. 
 
 
4.1.4 Η πορεία του Ομίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο χρόνο 
Με σημείο εκκίνησης το 1980, οπότε και ανοίγει το πρώτο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 
διαγράφεται μία πορεία που κατοχυρώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ομίλου 
στον τομέα των Εξειδικευμένων Δικτύων Καταστημάτων Προϊόντων και Υπηρεσιών 
Τηλεπικοινωνιών. Στα 25 χρόνια λειτουργίας του, το Δίκτυο Καταστημάτων 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποτελεί, στον τομέα του, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα 
δύο μεγαλύτερα της Ευρώπης. 

 



Η δεκαετία του ’90 είναι καθοριστική για την ενδυνάμωση του Δικτύου, μέσα από 
την ανάπτυξή του με τη μέθοδο του franchising. Η δεκαετία αυτή σηματοδοτεί τη 
συνολικότερη διεύρυνσή με επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας μέσα και από την 
αγορά της Βιομηχανικής Μονάδας SUNLIGHT, αλλά και την επέκτασή της εταιρίας 
στην Ανατολική Ευρώπη. Σημαντικό βήμα αποτελεί η είσοδός και στο χώρο της 
κινητής τηλεφωνίας παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις που γνωρίζει η αγορά. 
Η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η υποδομή στα οποία έχει συνεισφέρει όλα τα 
προηγούμενα χρόνια η ανάπτυξη του Δικτύου, προσφέρουν ισχυρό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην κάλυψη των υψηλών απαιτήσεων των καταναλωτών. Σειρά 
σημαντικών συνεργασιών και περαιτέρω ανάπτυξης του Δικτύου στο εξωτερικό 
επισφραγίζουν και την έναρξη της δεκαετίας του 2000, με το 2004 να αποτελεί μια  
πολύ σημαντική χρονιά για τον Όμιλο εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Οι συνεργασίες στον 
τομέα της σταθερής τηλεφωνίας και η ενίσχυση της παρουσίας του στην ευρύτερη 
λιανική, μέσω των Κ.Α.Ε., συμπληρώνουν τους στόχους για τη δεκαετία που 
διανύουμε. 

 
Πιο αναλυτικά, τα γεγονότα σταθμοί στην ιστορία του Ομίλου είναι: 
1980 
Δημιουργείται το πρώτο εξειδικευμένο κατάστημα λιανικής πώλησης μπαταριών 
στην Αθήνα. 
1990 
Εγκαινιάζεται το πρώτο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ με τη μέθοδο του franchising. 
1991 
Εξαγορά του Βιομηχανικού Συγκροτήματος SUNLIGHT. 
1992 
Εγκαινιάζεται η παρουσία του Ομίλου στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης. 
1994 
Ξεκινά η δραστηριοποίησή του στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. 
1998 
Ξεκινά η συνεργασία του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ με τις εταιρίες 
COSMOTE και TELESTET για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε όλη 
την Ελλάδα. 
2000 

Δημιουργία των εταιριών INFOTEL Ltd (Κύπρος) GERMANOS TELECOM 
ROMANIA (Ρουμανία) και GERMANOS TELECOM BULGARIA (Βουλγαρία) και 

έναρξη δραστηριοποίησης στις αγορές αυτές. 
2001 
Με την εξαγορά των δικτύων ΕΚΟ CONTEL και TCM, o Όμιλος εισέρχεται στην 
αγορά της Πολωνίας. 
2002 
Εγκαινιάζεται η συνεργασία με τον ΟΤΕ και την εταιρία TELLAS, για την παροχή 
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. 
2002 
Δημιουργία της εταιρίας GERMANOS TELECOM AD – SCOPJE, στην Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
2003 
Διεύρυνση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μετά την υπογραφή συμφωνίας και 
με τη VODAFONE. 
2003 

 



Απόκτηση του 24,7% του μετοχικού κεφαλαίου των Καταστημάτων Αφορολόγητων 
Ειδών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ομίλου στο χώρο της εξειδικευμένης 
λιανικής πώλησης. 
2004 
Είσοδος στην αγορά της Ουκρανίας με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας 
GERMANOS Telecom Ukraine. 
2004 
Είσοδος στην αγορά του Ουζμπεκιστάν μετά τη συμφωνία εξαγοράς της εταιρίας 
κινητής τηλεφωνίας DAEWOO UNITEL. 
Σήμερα, ο Όμιλος προσφέρει Προϊόντα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών μέσα από 
ένα ευρύ και δυναμικό Δίκτυο 830 Καταστημάτων στις αγορές της Βουλγαρίας, 
Ρουμανίας, Πολωνίας, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 
Κύπρου και της Ουκρανίας και διεκδικούμε ηγετική θέση στον τομέα της 
Παραγωγής και Διανομής Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Συστημάτων και 
Συσσωρευτών Ειδικών Προδιαγραφών. 
 
 
4.1.5 Οι δραστηριότητες του Ομίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Πολυεθνική παρουσία με ελληνική αφετηρία 
Στα 25 χρόνια σταθερά ανοδικής πορείας ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει 
εδραιώσει την ηγετική του θέση στην Eλληνική αγορά διαμορφώνοντας 
παράλληλα τις κατάλληλες προϋποθέσεις ραγδαίας και επιτυχημένης επέκτασης στο 
εξωτερικό. Με ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης και συνθέτοντας έναν από τους 
σημαντικότερους Ελληνικούς Πολυεθνικούς Ομίλους, συμβάλλει στην ευημερία των 
κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται με ευθύνη και συνέπεια. Με 
περισσότερους από 4.800 εργαζομένους στις 8 χώρες δράσης συμβάλλει στην 
προαγωγή της επιχειρηματικότητας. Κρατώντας σταθερό σημείο αναφοράς το 
Όραμά «Σύνδεση του καθημερινού ανθρώπου με την Τεχνολογία» καλύπτει ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλές προδιαγραφές 
εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας. 
Το Αντικείμενο Εργασιών του Ομίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει τρεις 
κατευθύνσεις: 
Δίκτυο Λιανικής Πώλησης 
Με εξωστρέφεια στην επιχειρηματικότητα το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
αποτελεί τη ναυαρχίδα του Ομίλου διαθέτοντας 830 καταστήματα σε επτά χώρες 
(Ελλάδα, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας και Ουκρανία). Μέσω του Δικτύου καταστημάτων 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ διεκδικεί ο Όμιλος ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, στον τομέα 
των Εξειδικευμένων Δικτύων Καταστημάτων Προϊόντων και Υπηρεσιών 
Τηλεπικοινωνιών. Η δραστηριοποίησή του ομίλου σε μία περιοχή που ξεπερνά τα 
150 εκατομμύρια κατοίκων του δίνει ώθηση να σταθεί ως ένα από τα πλέον 
επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα συνδέοντας καθημερινά 150.000 καταναλωτές 
με την τεχνολογία. 
Ενέργεια 
Με στόχο τομείς υψηλών απαιτήσεων τη δραστηριοποίησή του ομίλου στον τομέα 
της ενέργειας καλύπτει η Βιομηχανική Μονάδα SUNLIGHT. Με ηγετική θέση στην 
παγκόσμια αγορά, ειδικεύεται στην Παραγωγή και Διανομή Ολοκληρωμένων 
Ενεργειακών Συστημάτων και Συσσωρευτών Ειδικών Προδιαγραφών. Το σύνολο 
των παραγόμενων εξειδικευμένων προϊόντων και ολοκληρωμένων ενεργειακών 
συστημάτων για το Bιομηχανικό Συγκρότημα SUNLIGHT ξεπερνά τα 1.500. Οι 

 



τομείς εφαρμογής των προϊόντων αυτών καλύπτουν πεδία ιδιαίτερα υψηλών 
προδιαγραφών και απαιτήσεων όπως, τη Βιομηχανία, την Άμυνα, την Κινητή 
Τηλεφωνία, τις Δομικές Κατασκευές και τις Μεταφορές. Η Bιομηχανία SUNLIGHT 
έχει σήμερα αυτόνομη επιχειρηματική παρουσία σε Ρουμανία, Βουλγαρία και 
Ουκρανία ενώ έχει εγκαταστήσει γραφεία πωλήσεων στη Γαλλία, στην Ισπανία και 
στη Ρωσία. Με διευρυμένο δίκτυο διάθεσης των προϊόντων της, σε 25 συνολικά 
χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, έχει κατακτήσει ένα 
ποσοστό εξαγωγών που ξεπερνά το 65% επί των πωλήσεών της. 
Χονδρική Πώληση 
Με γνώση της αγοράς έναν από τους αρχικούς χώρους δραστηριοποίησής του 
ομίλου ήδη από τη δεκαετία του ’80 αποτελεί ο τομέας Διανομής Καταναλωτικών 
Προϊόντων. Καθιστώντας σημαντική την παρουσία του ομίλου και στο πεδίο της 
χονδρικής ο όμιλος έχει αναλάβει την αποκλειστική διανομή των μπαταριών Toshiba 
- σε όλη την Ευρώπη - και Sunlight. Παράλληλα, ο όμιλος έχει αναλάβει τη διάθεση 
καρτών προπληρωμένου χρόνου κινητής, σταθερής τηλεφωνίας και internet. 
Ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει  καταφέρει να ισχυροποιήσει τη θέση του στη 
συγκεκριμένη αγορά με μερίδιο που ξεπερνά το 30%, τόσο για τη διανομή και 
προώθηση προϊόντων που παράγει ο Όμιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ όσο και για τα 
προϊόντα των οποίων αποτελεί το βασικό τους διανομέα. 
 
 

 



4.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
4.2.1 Η φιλοσοφία  
Προσαρμοζόμενοι στο σύγχρονο πλαίσιο εταιρικής φιλοσοφίας και πρακτικής, η 
έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποκτά για τον όμιλο κάθε χρόνο και 
μεγαλύτερο ρόλο. Ο ρόλος αυτός υπόκειται στη σταθερή επιδίωξή του για διαφανή 
και αποδοτική διαχείριση του οργανισμού και ουσιαστική εφαρμογή της υπηρεσίας 
εσωτερικού ελέγχου. Δεδομένου ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση συνθέτει το σύνολο 
των κανόνων συμπεριφοράς με τους οποίους διευθύνεται και ελέγχεται μια 
επιχείρηση, αφορά καταρχήν όσους εμπλέκονται στη διοίκηση μιας εταιρίας καθώς 
επίσης και όσους βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με αυτή όπως προμηθευτές, 
πελάτες, δανειστές και μετόχους. Στο βαθμό που μία επιχείρηση επιζητά την πλήρη 
συμβατότητά της με τις αρχές της  Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι αποφάσεις της 
οφείλουν να προάγουν μεταξύ άλλων τα συμφέροντα της ίδιας και των μετόχων της, 
αποκλείοντας συνθήκες εκμετάλλευσης κάποιων εκ των μετόχων από άλλους, ή των 
μετόχων από τους διαχειριστές της, ή και των δανειστών της από τους μετόχους. 
Στο παγκοσμιοποιημένο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς με συνεχώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες ο Όμιλος Εταιριών 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανταποκρίνεται άμεσα στις παραπάνω αρχές. Πρωτοπορεί στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση πλαισίου λειτουργίας της εταιρίας στις νόρμες της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτές καθορίζονται από το νόμο 3016/2002 και την 
κανονιστική ρύθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000. Ακολουθεί 
τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και αναπτύσσει 
λειτουργικά εργαλεία μέσα από τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης 
καθορίζοντας: 

 Τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 Το σεβασμό και την προστασία των μετόχων καθώς και όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων 

 Τη συμμόρφωση προς τις νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις 
 Τη συνεχή αναγνώριση και εξάλειψη όλων των εγγενών επιχειρηματικών 
κινδύνων (inherent business risks) 

 Την εγκυρότητα της διακινούμενης πληροφορίας. 
 
4.2.2 Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου συνθέτουν οκτώ μέλη των οποίων η θητεία 
είναι πενταετής και δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία (30/6/2009). Όπως ορίζει ο 
Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση μετά και την τροποποίησή του με τον 
Ν. 3091/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από εκτελεστικά και 
μη εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι 
μικρότερος του 1/3 του συνόλου των μελών ενώ τουλάχιστον δύο από τα μη 
εκτελεστικά μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα. 
Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της 24/06/2004 (ΦΕΚ 9808/30.7.2004)  η σημερινή σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας έχει ως εξής: 
Την απεριόριστη εκπροσώπηση της Εταιρίας Δικαστικώς και εξωδίκως και τη 
δέσμευση της εταιρίας έχουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας 
κος Πάνος Γερμανός και Ιωάννης Καραγιάννης.  
 
 
 

 



 

4.2.3 Διεύθυνση Εταιρίας 
Ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ στηρίζει τη βιομηχανική και εμπορική 
δραστηριότητα της εταιρίας σε μία σύγχρονη οργάνωση. Ανώτατο όργανό της 
αποτελεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συγκαλείται σε τακτικές και 
έκτακτες συνεδριάσεις. Τη Διοίκηση ασκούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 
πλαισιώνει η Επιτροπή Διοίκησης (Management Committee), η οποία απαρτίζεται 
από τους Διευθυντές των Τμημάτων και το Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας. Ο ρόλος 
της συνίσταται στην εξέταση όλων των σημαντικών θεμάτων της εταιρίας, στη 
διατύπωση προτάσεων, στη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους καθώς 
επίσης και στην προώθηση και υλοποίηση σημαντικών σχεδίων και στόχων της. 
Η οργανωτική δομή της εταιρίας εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργικές και 
ενδοεπικοινωνιακές ανάγκες της επιχείρησης, επιτρέποντας την, άνευ 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, ταχεία λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο λειτουργίας του 
συστήματος και την αποφυγή επικαλύψεων αρμοδιοτήτων. 
Όλα τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας έχουν ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα 
ενώ δεν υπάρχουν μεταξύ των μελών της Διοίκησης συγγενικές σχέσεις μέχρι και 
δευτέρου βαθμού εξ αγχιστείας. 



 
 
Διάγραμμα 1: Οργανόγραμμα του Ομίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
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4.2.4 Ελεγκτική Επιτροπή 
Συμβαδίζοντας με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο Όμιλος έχει καθιερώσει 
Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διασφαλίζεται προς αυτό η 
ορθότητα και ακεραιότητα τόσο των διακινούμενων πληροφοριών όσο και των 
μεθόδων ελέγχου των εταιρικών λειτουργιών. Ειδικότερα, την Ελεγκτική Επιτροπή 
αποτελούν τρία μέλη: ένα εκτελεστικό (Πάνος Γερμανός) και δύο ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά (Δημήτρης Γκούμας και Άγγελος Πλακόπητας). 
Η Επιτροπή λειτουργεί ως υπο-επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, προς το οποίο 
απευθύνεται και ενημερώνει τακτικά. Σκοπός της, μεταξύ άλλων, είναι: 

 Η εποπτεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 
 Η από κοινού αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων που απορρέουν από 
τους στρατηγικούς στόχους 

 Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου 

 Η τακτική επικοινωνία με εξωτερικούς ελεγκτές 
Η Επιτροπή συνεδριάζει από κοινού με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για 
τουλάχιστον τρεις τακτικές συνεδριάσεις ετησίως και στις περιπτώσεις που κρίνεται 
σκόπιμο διενεργούνται επιπλέον συναντήσεις. 
 
 

4.2.5 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 
Με σκοπό την ανασκόπηση και τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών της 
εταιρίας, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσει έγγραφη αναφορά ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα προς την Ελεγκτική Επιτροπή για την εφαρμογή του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Εργασίας της εταιρίας όπως αυτό καθορίζεται από το Ν.3016/2002. Η διασφάλιση 
συνεπώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ορθής λειτουργίας των εσωτερικών 
σημείων ελέγχου αποτελεί την ουσία υπόστασης της Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου απαρτίζεται από στελέχη διαφόρων επιχειρησιακών 
ειδικοτήτων (business expertise) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαχείριση των 
παραπάνω απαιτήσεων. 
 
 
4.2.6 Πολιτική Αμοιβών και Παροχών 
Η μισθολογική πολιτική της εταιρίας και η εφαρμογή των προγραμμάτων Αμοιβών 
και Παροχών καθώς και συνολικότερα η διαχείριση ανθρώπινων πόρων αποτελεί 
πεδίο ενδιαφέροντος και αντικείμενο εργασίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, η οποία λειτουργεί πάντα σε συνεργασία με τη Διοίκηση. Το γενικότερο 
κλίμα της αγοράς και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της κάθε χώρας στην οποία 
δραστηριοποιούμαστε είναι δύο παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της 
πολιτικής Αμοιβών και Παροχών που ακολουθεί. Δεδομένου ότι τα σχετικά 
προγράμματά υπόκεινται στη συνολική φιλοσοφία και στρατηγική του Ομίλου, 
βρίσκονται σε μία διαρκή διαδικασία επαναπροσδιορισμού, ώστε να παρακολουθούν 
τους στόχους της εταιρίας και να αρμόζουν ταυτόχρονα σε ένα ιδανικό εργασιακό 
περιβάλλον για τους ανθρώπους της. 
Κεντρικό στόχο της μισθολογικής πολιτικής αποτελεί η προσέλκυση, αξιοποίηση και 
περαιτέρω ανάπτυξη ανθρώπων που οι ικανότητές τους φέρουν προστιθέμενη αξία 
για τον Όμιλο. Επιδιώκεται η πολιτική Αμοιβών και Παροχών να λειτουργεί ως 

 



διαρκές κίνητρο απόδοσης και βελτίωσης του προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό η 
προσφορά ανταγωνιστικών πακέτων αποδοχών, τα οποία αναπροσαρμόζονται σε 
ετήσια βάση αντικειμενικά και δίκαια, στοχεύουν στο να αναδείξουν τον όμιλο 
εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ ως ελκυστικό προορισμό για τα πλέον αξιόλογα στελέχη της 
αγοράς. 
Οι αρχές που καθορίζουν την πολιτική αμοιβών και παροχών του ομίλου είναι οι 
εξής: 

 Αξιολόγηση Απόδοσης 
 Βασικός Μισθός 
 Συστήματα Bonus 
 Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 
 Συνταξιοδοτικά προγράμματα 

 
Στα στελέχη του Ομίλου προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής τους σε μία σειρά 
επιπρόσθετων προγραμμάτων παροχών, όπως: 

 χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
 χρήση εταιρικού κινητού τηλεφώνου και 
 εκπτωτικά προγράμματα σε διάφορες εταιρίες 
 Πρόγραμμα Δικαιώματος Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ( Stock Option) 

 
Τέλος, ο  Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επενδύοντας στην πολύπλευρη και διαρκή 
ανάπτυξη των ανθρώπων του, ώστε να τους καταστήσει συμμέτοχους στις σύγχρονες 
τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις, ιδρύει το πρώτο Επιχειρησιακό 
Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή προσπάθεια που 
στοχεύει στη δια βίου εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησης, η 
οποία θα συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της απόδοσής του και κατ' επέκταση 
στην επίτευξη των άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων στόχων του Ομίλου.  
Με την ίδρυση της «Ακαδημίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ», ο Όμιλος πρωτοπορεί για άλλη μία 
φορά στην εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, παρέχοντας στα στελέχη του 
εκπαίδευση που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες τους και συμφωνεί με τις αξίες και την 
κουλτούρα του Ομίλου. Η «Ακαδημία ΓΕΡΜΑΝΟΣ» αναμένεται να αποτελέσει έναν 
χώρο που θα επιτρέπει στους εργαζομένους να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν 
απόψεις, να έρχονται σε επαφή με τη Διοίκηση και τα Ανώτατα Στελέχη του Ομίλου 
και να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους. Συνεπώς, ο κάθε εργαζόμενος 
θα έχει την ευκαιρία να αναδεικνύει το ταλέντο του, και να θέτει στόχους που 
εξυπηρετούν τις προσωπικές του φιλοδοξίες και εκπληρώνουν το όραμα του Ομίλου 
 
 

 



4.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  
 
4.3.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονομία 
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την είσοδο 10 νέων κρατών μελών ήταν η 
εξέλιξη που σηματοδότησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη χρονιά που πέρασε. Με βάση τα 
νέα δεδομένα που δημιουργεί η νέα αυτή κατάσταση, διαμορφώνεται ουσιαστικά η 
μεγαλύτερη ενιαία αγορά του δυτικού κόσμου με πληθυσμό που ξεπερνά τα 450 
εκατ., πλεονέκτημα δηλαδή κατά 50% περισσότερου πληθυσμού από τις Η.Π.Α. και 
GDP που ξεπερνά τα 10 τρισ. δολάρια - αντίστοιχο με αυτό της άλλης πλευράς του 
Ατλαντικού. Είναι εμφανείς οι επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται για το σύνολο 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις νέες αυτές αγορές - ευκαιρίες οι οποίες 
εντοπίζονται για παράδειγμα στην απελευθέρωση των αγορών και στο χαμηλό 
κόστος εργασίας με αξιοποίηση ωστόσο ανθρώπινου δυναμικού με υψηλά προσόντα. 
Έχοντας διαβλέψει το επιχειρηματικό μέλλον των νεοεισερχόμενων περιοχών, το 
Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει ήδη αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στις 
αγορές αυτές μέσα από τη δημιουργία περισσότερων από 340 καταστημάτων με 
πρώτες τις Πολωνία και Κύπρο [Πηγή: Bank Austria Creditanstalt / Enlargement 
Reseasrch bulletin / October 2004] 
 
 
4.3.2 Η Αγορά Τηλεπικοινωνιών 
Θετικό σκιαγραφείται το μέλλον των τηλεπικοινωνιών τόσο στην εγχώρια όσο και 
στη διεθνή αγορά. Οι παράμετροι που θα κρίνουν την επόμενη πενταετία στην αγορά 

τηλεπικοινωνιών έχουν ως εξής: 
α) διείσδυση της νέας τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
αγορές 
β) αύξηση του ανταγωνισμού για φωνητικές υπηρεσίες μέσω ανάπτυξης υπηρεσιών 
τηλεφωνίας ( Voice over Internet P) 
γ) συμπίεση των περιθωρίων κέρδους εξαιτίας του αυξημένου ανταγωνισμού και της 
ανάδειξης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ως αγαθά ευρείας χρήσης 
δ) αύξηση της ζήτησης για νέες υπηρεσίες όπως mobile Internet, DSL, κινητή 
τηλεφωνία 3ης γενιάς 
 
 
4.3.3 Η κατάσταση στη χώρα μας 
Έχοντας ήδη συμπληρώσει δέκα χρόνια από την είσοδο της κινητής τηλεφωνίας και 
τέσσερα χρόνια από την απελευθέρωση της αγοράς της σταθερής τηλεφωνίας, η 
Ελλάδα αναπτύσσει πλέον ένα τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, αντίστοιχο με αυτό των 
δυτικών χωρών, με σημαντικές ωστόσο διαφοροποιήσεις. Η αγορά χαρακτηρίζεται 
από υψηλή διείσδυση, η οποία όμως δεν αφήνει κανένα περιθώριο επανάπαυσης στις 
επιχειρήσεις του κλάδου. Παρατηρείται έντονη κινητικότητα με το διαρκές 
λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και πλήρης 
παρακολούθηση των τεχνολογικών βελτιώσεων του κλάδου. Αποτέλεσμα της 
παραπάνω κατάστασης είναι η μεγάλη δυνατότητα επιλογών για τον Έλληνα 
καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να ανατρέξει σε σύγχρονες υπηρεσίες και προγράμματα 
που ανταποκρίνονται σε κάθε του ανάγκη. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν κλάδο της 
αγοράς που τον χαρακτηρίζει ο υγιής ανταγωνισμός, ο οποίος συμβάλει στην υψηλή 
ποιότητα ως προς τη διάθεση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών των εταιριών που 
δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Συνοδεύεται δε από χαμηλές τιμές και προσφορές που 
έχουν ως συνέπεια τη διευκόλυνση των επιλογών του τελικού καταναλωτή. 

 



Στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας ο Ο.Τ.Ε. παραμένει ο κυρίαρχος εξαιτίας των 
υψηλών επενδύσεων που απαιτούνται από τους νεοεισερχόμενους εναλλακτικούς 
φορείς. Στη μάχη της διεκδίκησης της εμπιστοσύνης του Έλληνα καταναλωτή, οι 
εναλλακτικοί φορείς έχουν επιδοθεί σε στρατηγικές διαφοροποιημένων 
υπηρεσιών με έμφαση στην ποικιλία και τις τιμές, ενώ τη δεύτερη θέση στην αγορά 
της σταθερής κατέχει η εταιρία Tellas, η οποία αποτελεί σύμπραξη της ΔΕΗ Α.Ε. και 
της ιταλικής WIND. 
Από την άλλη πλευρά, η αγορά της κινητής τηλεφωνίας χαρακτηρίζεται ως ώριμη, με 
μεγάλες ευκαιρίες στην αύξηση των συνδρομητών με πολλαπλές συνδέσεις. Η 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών χρηστικού ενδιαφέροντος αναμένεται επίσης να δώσει 
ώθηση στη ζήτηση πακέτων υπηρεσιών, πέρα των φωνητικών κλήσεων. Σημαντικό 
μέρος του ανταγωνισμού προβλέπεται να κριθεί στην ανάπτυξη μοναδικών 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας οι οποίες θα εστιάζουν στη μεταφορά ήχου, εικόνας 
και δεδομένων και οι οποίες θα υπόσχονται σημαντικές αποδόσεις για το μέλλον 
[Πηγή: Συνέντευξη Α.Π.]. 
 
 
4.3.4 Οι εξελίξεις στην Ευρώπη 
Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, παρά τις κατά τόπους διαφοροποιήσεις, 
χαρακτηρίζονται ως ώριμες αγορές, στις οποίες πολλοί αναλυτές διακρίνουν μικρά 
περιθώρια ανάπτυξης. Περιθώρια ωστόσο ανάπτυξης -γεγονός που ισχύει και για την 
ελληνική αγορά- μπορούν να εντοπιστούν μέσα από την αύξηση του ARPU, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση του χρόνου ομιλίας και της μετάδοσης δεδομένων. Η τεχνολογία 
τρίτης γενιάς αναμένεται επίσης να αποτελέσει το επόμενο πεδίο άνθισης στις 
τηλεπικοινωνίες. Η υιοθέτηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς (3G) συνοδεύεται από το 
λανσάρισμα νέων συσκευών και νέων υπηρεσιών,  στα οποία όμως οι καταναλωτές 
μένουν προς το παρόν διστακτικοί εξαιτίας του υψηλού τους κόστους. 
Πρόκειται εν κατακλείδι για έναν από τους κλάδους, στον οποίο ο υψηλός 
ανταγωνισμός ευνοεί την εξέλιξη, τη δημιουργικότητα και εν συνεχεία την πίεση 
τιμών προς όφελος του καταναλωτή. 
Μετά και την ενσωμάτωση αρκετών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για τα επόμενα τρία 
χρόνια στην περιοχή αυτή, με έμφαση στην κινητή τηλεφωνία. Στην Πολωνία για 
παράδειγμα, την 6η σε πληθυσμό χώρα της Ε.Ε., αναμένεται πτώση της αξίας της 
σταθερής τηλεφωνίας με το μικρότερο αριθμό αύξησης συνδρομητών που έχει ποτέ 
σημειωθεί. Παρόλα αυτά, ώθηση στη σταθερή τηλεφωνία προβλέπεται να δώσει η 
είσοδος εναλλακτικών φορέων, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιήσουν ως 
όχημα των επιδόσεών τους τις υπεραστικές κλήσεις και τις κλήσεις προς κινητά 
τηλέφωνα. 
Η απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα 
ολοκληρωθεί με την είσοδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία θα οδηγήσει σε δημιουργία και εφαρμογή νόμων προς όφελος των 
καταναλωτών. Φυσική εξέλιξη όλων των παραπάνω αναμένεται να αποτελέσει η 
μείωση των τιμολογίων καθώς επίσης και η αύξηση του ρυθμού διείσδυσης της 
κινητής τηλεφωνίας και των συνδρομητών στο διαδίκτυο και τα ευρυζωνικά δίκτυα. 
Συνοψίζοντας τέλος, θα λέγαμε ότι οι συγχωνεύσεις εταιριών που θα τακτοποιήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς καθώς και η ένταση του ανταγωνισμού σε 
συνδυασμό με την απελευθέρωση της αγοράς θα δώσουν το στίγμα της  
τηλεπικοινωνιακής προόδου στην Ανατολική Ευρώπη [Πηγή: Kantor Capital 2004 
Credit Suisse First Boston / Equity Research / Sector Review – Wireless Telecom. 

 



Services Ιούλιος 2004, PMR PUBLICATIONS REPORT The Polish telecm. Market 
to increase by more than 13% in 2004 – September 2004]. 
 
 
4.3.5 Η Αγορά Ενέργειας 
Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα διανύει ένα μεταβατικό στάδιο με σαφείς ωστόσο 
τάσεις μεγέθυνσης, τις οποίες συντηρούν η εν αναμονή απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρισμού καθώς και η ανοδική πίεση στις τιμές. Τη χαμηλή, σε σχέση με τις 
αρχικές προσδοκίες, διείσδυση του φυσικού αερίου έχουν προκαλέσει κυρίως οι 
καθυστερήσεις σε ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Θεωρείται βέβαιο από τους ειδήμονες ότι η «ωρίμανση» της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας θα επιταχύνει τις εξελίξεις στον τομέα του φυσικού αερίου. Σε ό,τι αφορά 
τέλος στα πετρελαιοειδή, προβλέπεται επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης στη 
ζήτηση, η οποία θα προκληθεί από την υποκατάστασή τους από το φυσικό αέριο.  
Φέροντας, από την άλλη πλευρά, ειδικό ενδιαφέρον για τον Όμιλό Εταιριών 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο τομέας των μπαταριών, αξίζει να σημειωθεί ότι με ετήσια μέση 
αύξηση 6,6% στη ζήτηση πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων (primary & 
secondary batteries) οι προβλέψεις θέλουν τη συγκεκριμένη αγορά να φτάνει 
παγκοσμίως μέχρι το 2008 τα 65 δισ. δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων 
αναμένεται να καταγραφεί στις αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Μέσης 
Ανατολής, της Ανατολικής Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και του Ειρηνικού με 
κύρια αιτία την επιτάχυνση της οικονομικής τους ανάπτυξης, τη συνεχή 
εκβιομηχάνισή τους καθώς και την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των πολιτών. 
Η Κίνα, η Αργεντινή, η Ινδία, το Ιράν, η Νότια Κορέα και η Ουκρανία εκτιμάται ότι 
θα καταγράψουν από τα υψηλότερα έσοδα στον τομέα αυτό. Και οι μέχρι τώρα όμως 
ισχυρές αγορές μπαταριών όπως Η.Π.Α., Δυτική Ευρώπη και Ιαπωνία θα ευνοηθούν 
από την αύξηση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα των θετικών οικονομικών 
συνθηκών με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση πωλήσεων και χρήσης προϊόντων 
που χρησιμοποιούν μπαταρίες [Πηγή: Οι παραπάνω εκτιμήσεις τεκμηριώνονται και 
μέσα από την ετήσια επισκόπηση των ενεργειακών αγορών που καταρτίζει η Kantor 
Capital]. 
 
 

 



4.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Με στόχο την ολοκλήρωση του οράματός, «σύνδεση του καθημερινού ανθρώπου με 
την τεχνολογία» και την επίτευξη της επιχειρηματικής του αποστολής, η στρατηγική,   
του Ομίλου Εταιριών Γερμανός,  συνοψίζεται ακολούθως: 

• Επενδύει στην ανάπτυξή του με βασική επιδίωξη την δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας για όλα τα stakeholder groups και την διατήρηση της ηγετικής του θέσης μέσα 

στο ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
• Στοχεύει στη συνεχή επέκτασή του, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των ανθρώπων του, 
στην ικανοποίηση των πελατών του και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που 

εφαρμόζει. 
• Προσβλέπει στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του μέσα από την συνεχή 
διερεύνηση της αγοράς, ολοκληρωμένη γνώση όλων των επιλογών του, λαμβάνοντας 
έτσι αποφάσεις για επιχειρηματικές κινήσεις που εγγυώνται ουσιαστική και 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. 
• Επιδιώκει τη διατήρηση της ηγετικής θέσης του Δικτύου Καταστημάτων 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Ελλάδα και τη θεμελίωση του ονόματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ στις 
αναδυόμενες αγορές τηλεπικοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. Με βασικό όχημα την 
επέκταση μέσω franchising και την αξιοποίηση τοπικού management διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
• Διεκδικεί την εδραίωση ηγετικής θέσης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας μέσω της 
βιομηχανικής μονάδας SUNLIGHT. Σημαντική παράμετρο για τη μελλοντική 
γραμμή πλεύσης του συνιστά η επιδίωξη σύναψης στρατηγικών συμφωνιών με 
εταιρίες ηγέτες που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές. 
Επιθυμεί οι προτάσεις του προς τους πελάτες του και οι σχέσεις με τους συνεργάτες 
του να διακατέχονται από καινοτομία και πρωτοπόρο πνεύμα. 
Η ανάγκη για ταχύτητα και ευελιξία προσαρμογής του στις συνεχείς αλλαγές του 
τεχνολογικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος θέτουν σε διαρκή 
επαναπροσδιορισμό τους στόχους του Ομίλου με απώτερο πάντα σκοπό τη χάραξη 
στρατηγικής σε βάθος χρόνου. 
 
 
4.4.1 Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ σηματοδοτώντας την έναρξη της 
επιχειρηματικής  δράσης του Ομίλου στην ελληνική αγορά διαγράφει εδώ και 25 
χρόνια συνεχή επιτυχημένη πορεία. Την επιτυχία πιστοποιούν 830 καταστήματα 
ανεπτυγμένα με συναίσθηση ευθύνης για την προαγωγή της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας εντός και εκτός συνόρων. Με παρουσία σε 7 χώρες της 
Ευρώπης (Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας και Ουκρανία) καλύπτει εύρος αγοράς που ξεπερνά τα 
150 εκατ. καταναλωτών. 
Στηριγμένο στη φιλοσοφία one stop shop θέτει ως κεντρικό στόχο να συνδέει τον 
καθημερινό άνθρωπο με την τεχνολογία. Η πανελλαδική κάλυψη του Δικτύου σε 
συνδυασμό με την εύστοχη επικοινωνιακή στρατηγική έχουν προσφέρει στο όνομα 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ υψηλή αναγνωρισιμότητα στον τομέα των Προϊόντων και Υπηρεσιών 
της τηλεπικοινωνίας. 
Θέτοντας στη διάθεση των καταναλωτών το σύνολο σχεδόν των παροχών κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας στη χώρα μας, το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
αποτελεί «one stop shop» για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. 
Βασισμένο στη λογική κάλυψης κάθε ανάγκης του καταναλωτή που σχετίζεται 

 



με όλο το εύρος των νέων τεχνολογιών, συνδυάζει όλες τις δυνατές επιλογές με 
πλήρη ενημέρωση για κάθε σύγχρονη εφαρμογή. Στο Δίκτυο Καταστημάτων 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ η σχέση πωλητή – πελάτη βασίζεται στη φιλική προσέγγιση που 
στόχο έχει να κάνει προσιτή στον καθημερινό άνθρωπο κάθε νέα τεχνολογική χρήση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του στόχου αυτού 
αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων μας στα νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες. 
Η μέθοδος του franchising έχει αποδειχτεί αποτελεσματική επιχειρηματική επιλογή 
για τη δυναμική ανάπτυξη του Δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, οι συμβάσεις που 
εντάσσονται στο σύστημα δικαιόχρησης αναθέτουν στους δικαιοδόχους το δικαίωμα 
λιανικής πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
με τη χρήση του διακριτικού τίτλου και σήματος των καταστημάτων και 
αξιοποιώντας πλήρως την κεκτημένη τεχνογνωσία. 
Όπως προβλέπεται στα σχετικά συμβόλαια, η εταιρία, αναλαμβάνει την αρχική και εν 
συνεχεία συστηματική εκπαίδευση των δικαιοδόχων (franchisees). 
Έχει επίσης την ευθύνη διαμόρφωσης της εμπορικής πολιτικής του δικτύου και 
χαράσσει την επικοινωνιακή του στρατηγική καθώς και τη διαμόρφωση των 
καταστημάτων (merchandising). Οι δικαιοδόχοι αναλαμβάνουν από την πλευρά τους, 
την ίδρυση, την αρχική οργάνωση, καθώς και τη διοίκηση και λειτουργία του 
καταστήματος, σε πλήρη ωστόσο εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που τίθενται από 
την εταιρία, ενώ από την πλευρά της η εταιρία τους παρέχει συνεχή υποστήριξη σε 
όλα τα επίπεδα. 
 
 
Πίνακας 1: Το Δίκτυο ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Ελληνική αγορά 

 
 
Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης Ομίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2004 
 
 

4.4.2 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 

 



Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία που φέρει για την επιχειρηματική του 
δραστηριοποίηση η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε τηλεπικοινωνιακά Προϊόντα 
και Υπηρεσίες, ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει δημιουργήσει τον αυτοτελή 
τομέα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, ο οποίος έχει δύο κατευθύνσεις: Είναι 
καταρχήν επιφορτισμένος με τη διαρκή υποστήριξη του Δικτύου Πωλήσεων του 
Ομίλου για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών προς 
τους καταναλωτές. Δεύτερο πεδίο ευθύνης του, μέσω του ειδικού τμήματος 
Συμβούλων Τηλεπικοινωνίας Επιχειρήσεων, αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων σε τεχνολογία αιχμής προς τις 
επιχειρήσεις. 
Ειδικότερα, ο τομέας Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών παρακολουθεί και εμπλουτίζει 
τις ενέργειες του Ομίλου σε τομείς όπως: 

 Κινητή Τηλεφωνία 
Οι στρατηγικές συνεργασίες που έχει συνάψει με το σύνολο των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας της ελληνικής αγοράς καθιστούν την εταιρία ηγετική δύναμη στην 
προτίμηση των χρηστών. Ως βασικοί εμπορικοί συνεργάτες των εταιριών 
Cosmote,Vodafone,ΤΙΜ και Q Telecom έχει κατακτήσει μερίδιο αγοράς που 
υπερβαίνει το 38% στις νέες συνδέσεις, με το ένα τρίτο ουσιαστικά των 
καταναλωτών να εντάσσεται στο πελατολόγιό της. 

 Σταθερή Τηλεφωνία 
Ως η πρώτη ιδιωτική εταιρία στην ελληνική αγορά που έχει συνάψει συνεργασία με 
τον ΟΤΕ διαθέτει εδώ και μία διετία προς τους καταναλωτές το σύνολο των 
Προϊόντων και Υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας του οργανισμού. Μεταξύ άλλων, 
συνδέσεις ISDN, νέες συνδέσεις PSTN (κλασική τηλεφωνική σύνδεση), συνδέσεις 
ADSL, καθώς και υπηρεσίες όπως ΟΤΕπιλογές και ΟΤΕπιχειρώ, αυτόματος 
τηλεφωνητής, αναγνώριση κλήσεων, εκτροπή κλήσεων κ.λπ. 

 Σταθερή Εναλλακτική Τηλεφωνία 
Το 2002 σηματοδότησε την έναρξη συνεργασίας του με τους εναλλακτικούς φορείς 
παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ειδικότερα με τις εταιρίες Lannet και 
Vivodi. Το 2003 στους συνεργάτες του εντάχθηκε και η Tellas – η οποία αποτελεί το 
μεγαλύτερο σήμερα εναλλακτικό φορέα - μετά από συμφωνία για την παροχή 
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και Internet. Το 2004 ήταν χρονιά σημαντικής 
ώθησης των αποτελεσμάτων της εταιρίας στη σταθερή τηλεφωνία κατακτώντας 
μερίδιο που ξεπέρασε το 25%. 

 Internet 
Παρακολουθώντας τις υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης που φέρει ο τομέας του Internet 
για την ελληνική αγορά έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με τέσσερις από τους 
μεγαλύτερους Internet Service Providers της χώρας. Πιο αναλυτικά πρόκειται για τις 
εταιρίες OTEnet, Forthnet, Internet Hellas, Hellas On Line και Tellas με τη 
συνεργασία των οποίων εξασφαλίζουμε μερίδιο που φτάνει το 22% της 
συγκεκριμένης αγοράς. Αξιοσημείωτο εγχείρημά της εταιρίας στον τομέα του 
Διαδικτύου αποτελεί και η δημιουργία του Virtual Internet Service Provider 
«ΓΕΡΜΑΝΟΣΝΕΤ». 
 
 
4.4.3 Βιομηχανική Μονάδα SUNLIGHT 
Από το 1991 το εργοστάσιο της SUNLIGHT στην Ξάνθη, δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή και διανομή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Συστημάτων και 
Συσσωρευτών Ειδικών Προδιαγραφών. Η δυναμική της βιομηχανικής μονάδας 
SUNLIGHT – μίας από τις πιο εξειδικευμένες μονάδες παραγωγής συσσωρευτών 

 



στην Ευρώπη - έχει κατατάξει τον Όμιλό στη λίστα των πρωταγωνιστών του κλάδου 
διεθνώς. Σε συνολική έκταση 142.000 τ.μ. με τους στεγασμένους χώρους να φτάνουν 
τα 40.000 τ.μ. αξιοποιεί ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ανέρχεται σε 450 
εργαζομένους, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι απόφοιτοι Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
Η SUNLIGHT ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την παραγωγή συσσωρευτών και 
συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συσσωρευτές υποβρυχίων, τορπιλών και 
ειδικών στρατιωτικών εφαρμογών καθώς και συσσωρευτές βιομηχανικού τύπου 
Νικελίου – Καδμίου, Μολύβδου ανοικτού τύπου PzS και OpzS και Μολύβδου 
κλειστού τύπου (VRLA). 
Αναπτύσσει επίσης γραμμές παραγωγής και συναρμολόγησης για αυτόνομα 
φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τροφοδοτικά 
τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, βιομηχανικούς φορτιστές, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
και Συστήματα Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS). Στο συγκρότημα λειτουργεί 
εξειδικευμένο τμήμα Ανάπτυξης και Έρευνας, για την βελτίωση και ανάπτυξη 
νέων ενεργειακών προϊόντων. 
Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζουν δύο στρατηγικής σημασίας συνεργασίες, τις οποίες 
έχει συνάψει η βιομηχανική μονάδα και οι οποίες αφορούν στις εταιρίες HDW/FS (η 
μεγαλύτερη στον κόσμο κοινοπραξία εταιριών στην κατασκευή συμβατικών 
υποβρυχίων) και ATLAS ELEKTRONIK GmbH (παγκόσμιος ηγέτης στην 
κατασκευή τορπιλών) για την κατασκευή και προμήθεια συσσωρευτών υποβρυχίων 
και τορπιλών αντίστοιχα. 

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Μπαταριών DIASBAT  
Με σταθερό στόχο η επιχειρηματική ανάπτυξη να συμπορεύεται με το σεβασμό στον 
άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, ο Όμιλος Εταιρειών ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ανέλαβε την πρωτοβουλία υλοποίησης ενός πρωτοποριακού προγράμματος 
ανακύκλωσης καταναλωτικών μπαταριών με πολλαπλά οφέλη.  
Το πρόγραμμα DIASBAT έχει ως γενικό ανάδοχο τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ και 
συγχρηματοδοτείται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», 
ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη».  
Στο διάστημα από 10/2/2004 έως 21/5/2004, έχουν συλλεχθεί 5,2 τόνοι 
χρησιμοποιημένες καταναλωτικές μπαταρίες από το Δίκτυο Καταστημάτων 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ και 1,5 τόνος από τα σχολεία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι τέτοιες 
πρωτοβουλίες εφόσον είναι στρατηγικά σχεδιασμένες και έχουν την υποστήριξη 
σημαντικών φορέων - μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικό έργο, εναρμονισμένο με 
τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 
[http://www.plant-management.gr]. 

 
 
4.4.4 Χονδρική Πώληση – Δίκτυο Διανομής Καταναλωτικών Προϊόντων 
Ήδη από το 1984 η Διεύθυνση Διανομής Καταναλωτικών Προϊόντων είχε αναλάβει 
την αποκλειστική αντιπροσώπευση των κυλινδρικών μπαταριών Toshiba για την 
Ελλάδα. Έκτοτε έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα δυναμικό δίκτυο διανομής 
καταναλωτικών προϊόντων αξιοποιώντας την αναγνώριση του Ομίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 
Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο διανομής καταναλωτικών προϊόντων διανέμει και 
προωθεί προϊόντα τα οποία διακινεί στο σύνολό του ο Όμιλος και τα οποία 
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τοποθετούνται στην κατηγορία προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στον τομέα της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. 
Οι συνεργασίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σχέση αποκλειστικότητας ή ειδικών 
συνεργασιών περιλαμβάνουν κορυφαίες εταιρίες όπως μεταξύ άλλων Toshiba, 
Sunlight, Saft, ΤΙΜ, Cosmote, Vodafone, QPhone, O.T.E. και A.C.N.  
Το συγκεκριμένο τομέα στελεχώνουν 30 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, τους οποίους 
πλαισιώνουν 16 merchandisers και 8 αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Η ομάδα αυτή 
παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης σε μηνιαία βάση περισσότερων από 3.400 
πελατών οι οποίοι περιλαμβάνουν Super Markets, Ομίλους, Πολυκαταστήματα, 
Ενώσεις, Πρατήρια, Αλυσίδες Παιχνιδιών, Cash & Cary και Φωτογραφεία και 
διατρέχουν περισσότερα από 30.000 τελικά σημεία πώλησης. 
Ενδεικτικό του μεγέθους διείσδυσής του στη συγκεκριμένη αγορά αποτελεί το 
γεγονός ότι σε ό,τι αφορά την αγορά μπαταριών, τα σήματα Toshiba και Sunlight 
ξεπερνούν το μερίδιο του 30% ενώ σε ό,τι αφορά την αγορά καρτών προπληρωμένου 
χρόνου ομιλίας, το μερίδιό υπερβαίνει το 28%. Με υψηλές προσδοκίες για το μέλλον, 
το Δίκτυο Διανομής Καταναλωτικών Προϊόντων του Ομίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ στοχεύει 
στη διεύρυνση των διακινούμενων προϊόντων και της πελατειακής του βάσης. Ο 
στόχος αυτός υποστηρίζεται από την ευελιξία και αποτελεσματικότητα που μπορεί να 
προσφέρει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε επίπεδο logistics, 
εγκαταστάσεων, προμηθειών, μηχανογράφησης και δικτύωσης στο εξωτερικό. 
 
 
4.4.5 Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.) 
Αξιοποιώντας τη σημαντική του τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εξειδικευμένων 
δικτύων καταστημάτων λιανικής, ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει προχωρήσει 
στη συμμετοχή του στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.). Η στρατηγική 
του αυτή επιλογή για ενδυνάμωση της παρουσίας του στο χώρο του retail 
υποστηρίζεται από το ισχυρό δίκτυο της εταιρίας Κ.Α.Ε. με 84 καταστήματα σε 41 
σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα που διαθέτουν ευρύ φάσμα ελληνικών και 
διεθνών brands. 
Η εταιρία Κ.Α.Ε. διακρίνεται για την υψηλή της κερδοφορία, τον μηδενικό δανεισμό 
και την υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης και η 
προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους καταναλωτές από την εταιρία 
εγγυώνται την απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης για τον Όμιλό Εταιριών 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 
Η συμμετοχή του ομίλου στο μετοχικό κεφάλαιο των Κ.Α.Ε. πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την εταιρία Folli Follie. Σήμερα, ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
κατέχει το 24,7% των Κ.Α.Ε. 
 
 
4.4.6 evalue 
Δραστηριοποιούμενη στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Call 
Center ) και στοχευμένου Customer Relationship Management (CRM). H evalue 
αποτελεί θυγατρική του Ομίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ από το 1999 καλύπτοντας 
συγχρόνως και τον άξονα δράσης του Ομίλου, σε εξειδικευμένα Προϊόντα και 
Υπηρεσίες στον τομέα τηλεπικοινωνιών. Εξοπλισμένη με όλες τις δυνατότητες που 
παρέχει η τεχνολογία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, είναι στελεχωμένη από 
άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέροντας ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, με δυνατότητα απασχόλησης 
1.200 εξειδικευμένων agents, 365 ημέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση. Η δυνατότητα 

 



αυτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας που 
ολοκληρώνει τα μοντέρνα τηλεφωνικά συστήματα με τους state of the art 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις εφαρμογές software. 
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας είναι η προσφορά σύγχρονων και 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών αμφίδρομης επικοινωνίας (ONE-TO-ONE) με τους 
πελάτες μέσω τηλεφώνου, του μόνου «εργαλείου» επικοινωνίας που προσφέρει 
άμεση πληροφόρηση. 
Χρησιμοποιώντας τις ευκολίες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία σε συνδυασμό με 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, αυξάνει την επιχειρηματική δραστηριότητα 
των πελατών της. 
Επί πρόσθετα προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στο νευραλγικό τομέα της προώθησης 
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην υποστήριξη πελατών, σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα και σε Οργανισμούς του Δημοσίου. 
Σήμερα η evalue A.E. εντάσσεται σε μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του 
χώρου όπου δραστηριοποιείται, προσφέροντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών Call 
Center και συγκεκριμένα: 

 

Η evalue υποστηρίζει με τις υπηρεσίες της όλες τις εταιρίες του Ομίλου Γερμανός.
Επιπλέον, παρέχει Δωρεάν Γραμμή πληροφοριών. Στην προσπάθειά του, ο Όμιλος 
Εταιριών Γερμανός, να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες του, παρέχει Γραμμή 
πληροφοριών Δικτύου Γερμανός, από τις 07:00 έως 23:00, 7 ημέρες την εβδομάδα. 
Με ένα απλό τηλεφώνημα, ο πελάτης μπορεί καθημερινά, να λύσει κάθε απορία σε 
θέματα τεχνολογίας, να ζητήσει πληροφορίες ή να εκφράσει τη γνώμη και τις 
προτάσεις του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 
Η φιλοσοφία του Ομίλου είναι «επιθυμούμε προτάσεις και γνώμες που θα μας κάνουν 

καλύτερους. Για εμάς... Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ!» 
 
 

4.4.7 Ηλεκτρονικό Κατάστημα 
Μία ακόμη προσπάθεια του Ομίλου που αποσκοπεί στην καλύτερη ικανοποίηση 
του πελάτη, είναι και η δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος e-germanos στο 
e-germanos.gr. 
Το πλήρως ανανεωμένο και καθ’ όλα ενημερωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα του 
Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, προσφέρει σήμερα όλες τις δυνατές επιλογές 
και τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.  
Πληκτρολογώντας www.e-germanos.gr, οι καταναλωτές εισέρχονται κάθε στιγμή και 
από όπου κι αν βρίσκονται στο μαγικό κόσμο της τεχνολογίας, απολαμβάνοντας μέσα 
από τα ηλεκτρονικά του «ράφια» τις μοναδικές δυνατότητες και τα ξεχωριστά 
προνόμια που μόνο το Δίκτυο ΓΕΡΜΑΝΟΣ προσφέρει στην ελληνική αγορά.  
Με μία τεράστια γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και 
πληροφορικής που θα ενθουσιάσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή, το 

 



ανανεωμένο και άκρως λειτουργικό e-shop του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες καταναλωτές, τους ενημερώνει διαρκώς για ό,τι 
καινούργιο διατίθεται στην αγορά και τους εξοικειώνει με το μέλλον της τεχνολογίας.  
Το www.e-germanos.gr ανοίγει τις «πύλες», προσφέροντας στον καταναλωτή όλες 
τις δυνατές επιλογές:  
-Θέλω κινητό (συνδέσεις Cosmote, TIM & Vodafone, καρτοκινητά και όλα τα 
μοντέλα κινητών τηλεφώνων με ένα πλήθος από αξεσουάρ)  
-Διαλέγω ψηφιακές συσκευές (ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές & βιντεοκάμερες, 
MP3 Players, φορητά CD Players, minidisc)  
-Ενδιαφέρομαι για παιχνίδια (οι πιο εξελιγμένες κονσόλες PlayStation, X-Box και 
Nintendo με τους τελευταίους τίτλους παιχνιδιών)  
-Επιλέγω σταθερή τηλεφωνία & Internet (συνδέσεις ISDN & PSTN, ασύρματα 
τηλέφωνα, υπηρεσίες εναλλακτικής σταθερής τηλεφωνίας και συνδέσεις Internet)  
-Χρειάζομαι φορητό υπολογιστή & περιφερειακά (φορητοί υπολογιστές από τους 
μεγαλύτερους κατασκευαστές, PDAs και ένα πλήθος περιφερειακών)  
Ταυτόχρονα, με την είσοδό του στο e-germanos.gr, ο καταναλωτής έχει τη 
δυνατότητα -μέσω της νέας πρωτοποριακής εφαρμογής «Συνδυάζω 
χαρακτηριστικά» που μόνο το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ προσφέρει στην 
αγορά- να επιλέξει τα προϊόντα εκείνα που ικανοποιούν απόλυτα τις απαιτήσεις 
του. Η διαδικασία που ακολουθεί ο καταναλωτής είναι εξαιρετικά εύκολη και 
γρήγορη. Συμπληρώνει μία «φόρμα ερωτήσεων» όσον αφορά τις προϊοντικές του 
απαιτήσεις, το πρόγραμμα επεξεργάζεται άμεσα τα δεδομένα αυτά και στη συνέχεια 
του προτείνει τις εναλλακτικές που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του, με στόχο 
να τον βοηθήσει να συγκρίνει και τελικά να επιλέξει ο ίδιος το προϊόν που 
πραγματικά χρειάζεται.  
Τέλος, στην επιλογή «Οι Προσφορές μας» οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τις 
καλύτερες προσφορές της αγοράς, όπως αυτές διατίθενται και ανανεώνονται 
καθημερινά από το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.  
Με το ανανεωμένο e-shop, το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ φέρνει το μέλλον 
στα χέρια του καταναλωτή και από… το σπίτι του, αποτελώντας το μεγαλύτερο 
φυσικό –με περισσότερα από 300 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας- και 
εικονικό δίκτυο της χώρας μας!  
[http://www.egermanos.gr/el/news/newsdetail.php?id=261] 
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4.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ CRM  
 

4.5.1 Το ξεκίνημα 
Στην προσπάθειά του ο Όμιλος Εταιριών Γερμανός να εξελιχθεί σε πελατοκεντρικός, 
εντόπισε αρκετές περιοχές στις οποίες η οργάνωσή του επιδέχεται βελτίωση: 
εισαγωγή και διαχείριση νέων καναλιών πώλησης, εξοπλισμός των εκτός γραφείου 
πωλητών με αναγκαία ενημέρωση-σύνδεση με τα αρχεία και τους συναδέλφους ενός 
γραφείου, αυτοματοποίηση στη διαδικασία ροής μιας παραγγελίας, ανάλυση της 
κερδοφορίας κάθε πελάτη, ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων με την πλήρη 
καρτέλα κάθε πελάτη για να μπορούν να προσφέρουν την καλύτερη εξυπηρέτηση, 
κ.λπ. 
Αρχικά, και όπως αναφέρεται πολλές φορές στη βιβλιογραφία [Stringfellow κ.ά., 
2004, Chen κ.ά., 2003], υιοθετήθηκε η φιλοσοφία του μάρκετινγκ των σχέσεων και 
του πελατοκεντρικού προσανατολισμού, από πλευράς Ομίλου, κάτι το οποίο 
υποστήριξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ανώτατη διοίκηση του Ομίλου.  
Σε πρώτο στάδιο αποφασίσθηκε η δημιουργία ενός κέντρου παροχής υπηρεσιών, το 
οποίο να διαθέτει επαρκή εξοπλισμό, εκπαιδευμένους συμβούλους με πρόσβαση σε 
μεγάλο όγκο πληροφορίας και στόχο τη παροχή πληροφοριών και υποστήριξης προς 
τους πελάτες όλου του Ομίλου. Ως εκ τούτου, εγκαταστάθηκε το call center της 
evalue που περιγράψαμε παραπάνω, το οποίο είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε 
σημείο (internet, e-mail) και λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ στόχος του είναι η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχών αντιμετωπίζει ο πελάτης, από τη χρήση 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας του Ομίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, απευθείας από 
τον σύμβουλο που απαντά τη κλήση. 
Με αυτό τον τρόπο η εταιρίες του Ομίλου, απέκτησαν ένα συνεπή τρόπο επαφής με 
τους πελάτες και μάλιστα ελεγχόμενο από τη διεύθυνση των εταιριών, ώστε να 
υλοποιούνται οι διαδικασίες με τον τρόπο που αυτές επιθυμούν. 
Λίγο αργότερα υλοποιήθηκε η δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος e-
germanos (επίσης περιγράψαμε παραπάνω) παρέχοντας έτσι ακόμη περισσότερες 
επιλογές στους καταναλωτές και κυρίως πιο προσωποποιημένες προς αυτούς 
υπηρεσίες. Η ικανοποίηση του πελάτη είναι πρωταρχικός στόχος και γι αυτό 
δημιουργήθηκε και η δυνατότητα σχεδίασης, από την πλευρά του πελάτη, του 
επιθυμητού κινητού προκειμένου να διατηρήσουν τους υπάρχοντες πελάτες και να 
αναπτύξουν πετυχημένες σχέσεις μαζί τους και συνεπώς να παραμείνουν όσο το 
δυνατό περισσότερο ως πελάτες της επιχείρησης, όπως υποστηρίζουν και οι 
[Bradshaw, κ.ά., 2001]. 
 
 
4.5.2 Η απόφαση 
Τη ίδια περίπου χρονική περίοδο, η Διεύθυνση λιανικής του ομίλου μετά από ανάγκες 
τις οποίες αναγνώρισε σταδιακά στην εταιρεία, καθώς υιοθετούσε μια νοοτροπία 
αλλαγής και ανασχεδιασμού των δομών και διαδικασιών που εφήρμοζε 
[Σαρμανιώτης, κ.ά., 2002], θέλησε να δώσει λύσεις σε προβλήματα που ανέκυπταν με 
αυξανόμενο ρυθμό και να κάνει ένα θαρραλέο βήμα μπροστά για να κρατήσει την 
ηγετική της θέση στον χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Αποφάσισε, λοιπόν, 
ότι σε όλα αυτά τα ζητούμενα, τη λύση προσφέρει η τεχνολογία εφαρμογών 
λογισμικού οργάνωσης, εφόσον η φιλοσοφία είχε υιοθετηθεί εξ ολοκλήρου, με τις 
σύγχρονες λύσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που διαθέτει. Έτσι κατέθεσε την 
εισήγηση της υλοποίησης ενός πολυσύνθετου έργου στο Δ.Σ. της εταιρείας. Η 
ανώτατη διοίκηση από τη πρώτη στιγμή αποφάσισε να υποστηρίξει θερμά το έργο και 

 



αυτό αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα στην επιτυχή υλοποίησή του [Gefen, κ.ά., 
2002]. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο της 
πώλησης και κατασκευής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αποτέλεσε παράδειγμα 
στον κλάδο της με την απόφασή αυτής της επένδυσης. 
 
 
4.5.3 Ολοκληρωμένο σύστημα CRM 
Η εταιρεία σήμερα χρησιμοποιεί σύστημα CRM με την ευρύτερη έννοια του όρου η 
οποία δεν περιορίζεται μόνο σε ένα σύστημα παρακολούθησης /υποβοήθησης 
επιχειρηματικών διαδικασιών (functional CRM), διότι κάτι τέτοιο χρησιμοποιούσε 
ήδη αφού είχε αυτοματοποιήσει τις font office διαδικασίες επικοινωνίας με τον 
πελάτη, αλλά απλώνεται σε όλο το μήκος της αλυσίδας της πρόσθεσης αξίας και σε 
όλα τα «σημεία επαφής» του πελάτη με την επιχείρησή.  
Το κατεξοχήν σύστημα CRM της εταιρείας μας ονομάζεται alphapartner και αποτελεί 
μέρος ενός ευρύτερου συστήματος το οποίο απαρτίζεται από 3 επιμέρους λογισμικά 
και τις διασυνδέσεις (integrations) μεταξύ τους, τα οποία είναι:  

 το αμιγώς CRM σύστημα που ονομάζεται alphapartner και 
κατασκευάζεται από την εταιρεία alphanova, 

 το POS (Point of Sale) σύστημα που ονομάζεται SRS και 
κατασκευάζεται από την εταιρεία Singular, 

 τέλος το σύστημα αναλυτικού CRM ή όπως ευρύτερα είναι γνωστό 
DWH (Data Warehouse) που ονομάζεται TeraData/Microstrategy και 
κατασκευάζεται από την εταιρεία NCR 

 το λογισμικό διασύνδεσης των επιμέρους συστημάτων το οποίο έχει 
υλοποιήσει η εταιρεία Singular 

Επιπλέον, έχει εφαρμοστεί το σύστημα SAP, στις εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα, 
και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Οικονομικών (FI/CO), Διαχείρισης Πωλήσεων 
και Διανομών (SD), Διαχείρισης Υλικών (ΜΜ) και τέλος Προγραμματισμού 
Παραγωγής (PΡ).  Παράλληλα εξασφαλίστηκε η διασύνδεση του νέου συστήματος με 
υπάρχοντα λογισμικά (ABERON, SRS, κ.λ.π.). Το έργο, που ξεκίνησε τον 
Φεβρουάριο 2003, ετέθη σε παραγωγική λειτουργία την 1/1/2004, υποστηρίζοντας 
περί τους 200 χρήστες στις εγκαταστάσεις του Ομίλου σε Αθήνα και Ξάνθη 
(εργοστάσιο). Το SAP αντικατέστησε το ComPak/400 που μέχρι τότε 
χρησιμοποιούσε ο Όμιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ ως back-office σύστημα. Εντός του 2004, 
παράλληλα με τη συνεχή υποστήριξη, πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση νέων 
εφαρμογών BW και Enterprise Portal.  
 
 
4.5.4 Η επιλογή 
Η επιλογή των συστημάτων είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία η οποία απαρτίζεται 
από τα εξής βασικά σημεία: 

 
 την αξιολόγηση των λειτουργιών και ιδιαιτεροτήτων κάθε επιμέρους 
λογισμικού τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν έναντι των ξεκάθαρων 
αναγκών της εταιρείας αλλά και των βελτιώσεων που μπορούν να 
αποφέρουν 

 την δυνατότητα για συλλογή στοιχείων από το front-office τα οποία θα 
μπορούν να μεταφερθούν για επεξεργασία στο back-office.  

 την αξιολόγηση των εταιρειών παροχής των λογισμικών και 
υπηρεσιών όσον αφορά το επίπεδο τεχνογνωσίας τους, βιωσιμότητάς 

 



τους και της δυνατότητας γρήγορης και ακριβούς υποστήριξής των 
εφαρμογών 

 
Τα σημεία που ξεχώρισαν όσον αφορά την αξιολόγηση των λειτουργιών και 
ιδιαιτεροτήτων του λογισμικού CRM ήταν ότι την εποχή που έγινε η προμήθεια, το 
alphapartner ήταν μια από τις λίγες web based εφαρμογές που ταυτόχρονα διάθεταν 
πλήρη σουίτα υπο-εφαρμογών (Πωλήσεις, marketing, service, self service). Το πρώτο 
έκανε ιδιαίτερα εύκολη την φάση της ανάπτυξής του (deployment) στα 300+ 
καταστήματα του ομίλου καθώς και στο πολυάριθμο προσωπικό που βρίσκεται 
διάσπαρτο σε πολλά κτήρια και τοποθεσίες ανά την Ελληνική επικράτεια. Η 
ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών ανταποκρινόταν τις ανάγκες της επιχείρησης οι 
οποίες κάλυπταν ένα αρκετά ευρύ φάσμα, ενώ ταυτόχρονα πεποίθηση της 
επιχείρησης είναι ότι μόνο ένα ολοκληρωμένο – πλήρες εργαλείο μπορεί τελικά σε 
βάθος χρόνου να δώσει τα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα αφού η γνώση γύρω από 
τον πελάτη πρέπει να είναι σφαιρική (όλες τις επαφές του πελάτη με τον όμιλο) και 
όχι αποσπασματική. Τελικά η σχέση τιμής με την προσφερόμενη αξία που το προϊόν 
προσέφερε ήταν η καλύτερη την δεδομένη στιγμή της απόφασης. 
Όπως, αναφέραμε και κατά την παρουσίαση κάποιων εταιριών παροχής λογισμικού 
CRM, το alphapartner απευθύνεται κυρίως σε κάθε οργανισμό που θέλει να πετύχει 
στοχευμένη προσέγγιση μεγάλων όγκων πελατολογίου, όπως καταστήματα, αλυσίδες 

λιανικής κ.λπ. [Innovation, 2004a] 
 

Τα modules που αγοράστηκαν είναι:  
1) Η Διαχείριση Πωλήσεων, η οποία επιτρέπει στην ομάδα πωλήσεων να 

προγραμματίσει, να εκτελέσει και να ελέγξει όλες τις παραμέτρους των 
πωλήσεων, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση πελατών και δυνητικών 
πελατών. Επιπλέον, παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης ολόκληρου του 
κύκλου ζωής των πελατών καθώς και του κύκλου πώλησης. Επίσης, παρέχει τη 
δυνατότητα για συνεχή έλεγχο των διαδικασιών υποστήριξης από τη διοίκηση και 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και του επιπέδου ικανοποίησης των 
πελατών. Αυτό ήταν και το σημαντικότερο κίνητρο στην επιλογή του 
συγκεκριμένου λογισμικού, δεδομένου ότι η ικανοποίηση του πελάτη οδηγεί στη 
διατήρησή του και κατ επέκταση στην κερδοφορία της επιχείρησης [Sivadas, 
κ.ά., 2000]. 

2) Η Διαχείριση Marketing, η οποία παρέχει υποστήριξη για όλες τις 
δραστηριότητες μάρκετινγκ, ώστε να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της καλής 
διαχείρισης πελατών. Οι ικανότητες προγραμματισμού ενεργειών μάρκετινγκ που 
παρέχει το alphapartner επιτρέπουν στην επιχείρηση να προγραμματίσει όλες τις 
δραστηριότητες κεντρικά και να τις εφαρμόσει καθολικά. Αυτή η λειτουργία 
ενισχύει πολύ τη δυνατότητα της επιχείρησης να συντονίζει και να βελτιστοποιεί 
τη χρήση των εσωτερικών και εξωτερικών της πόρων. 

3) Η Διαχείριση Service, η οποία διαχειρίζεται τα αιτήματα εξυπηρέτησης του 
πελάτη και επιτρέπει την παρακολούθησή τους μέχρι και την ικανοποίησή τους. 
Αποτελεί βασικό module του συστήματος, διότι ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
έχει διευρύνει τα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες του ώστε αφενός να 
απευθύνεται σε ολοένα και περισσότερους πελάτες και αφετέρου να ικανοποιεί 
τις ιδιαίτερες ανάγκες επικοινωνίας ολόκληρης της πελατειακής του βάσης. Αυτό 
όμως, είχε σαν αποτέλεσμα την ανάγκη για δημιουργία υπηρεσιών collaborative 
CRM, οι οποίες δημιουργούν την υποδομή για ενιαία επικοινωνία, ανεξάρτητα 
από το κανάλι επικοινωνίας και τούτο γιατί δεν νοούταν η ύπαρξη πολλών 

 



καναλιών να συνεπάγεται και διαφορετική ποιότητα εξυπηρέτησης. Με αυτόν τον 
τρόπο, τα στοιχεία από την παραγγελία που προέκυψαν από την προσωπική 
συνάντηση του πωλητή με τον πελάτη, είναι στη διάθεση και του προσωπικού 
που παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη αλλά και αυτών που παρέχουν υποστήριξη 
μέσω Internet. Επίσης η πληροφορία για τον πελάτη δεν συνδέεται με 
συγκεκριμένα πρόσωπα μέσα στην επιχείρηση. Έτσι, όποιος agent του 
τηλεφωνικού κέντρου και αν απαντήσει έχει εικόνα του συγκεκριμένου πελάτη, 
των αιτημάτων του κ.λπ.. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η evalue, θυγατρική του 
Ομίλου, που υποστηρίζει τον Όμιλο Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ με τις υπηρεσίες call 
center, όπως και όλες οι εταιρείες του Ομίλου, χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό, 
με τα ίδια modules, γεγονός που συνεπάγεται την απόλυτη συνεργασία μεταξύ 
τους.   

4) Το Self Service, παρέχει συμβάσεις που ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και εμπεριέχουν το μηχανισμό χρέωσης του πελάτη για τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, και το υποσύστημα επισκευές, που αυτοματοποιεί τη 
διαδικασία επισκευής, καθώς και τον καθορισμό και την εκτίμηση του κόστους 
και του χρόνου επισκευής. Επιπλέον, παρέχει βάση δεδομένων έτοιμων λύσεων 
για ζητήματα που αναφέρονται συχνά ή προβλήματα που ανέφεραν οι πελάτες 
στο παρελθόν, με σκοπό να ανατρέξουν οι πελάτες που αντιμετωπίζουν τα ίδια 
προβλήματα και να εξυπηρετηθούν γρηγορότερα και τέλος  

5) Το Loyalty, ένα εύχρηστο εργαλείο που επιτρέπει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση 
και παρακολούθηση ευέλικτων προγραμμάτων επιβράβευσης αφοσιωμένων 
πελατών και σχήματα προσφορών για επιλεγμένες ομάδες πελατολογίου. Με 
αυτόν τον τρόπο παρέχονται κίνητρα στους καταναλωτές για συχνότερες αγορές  
και αποθαρρύνουν την προσχώρησή τους στον ανταγωνισμό. Έτσι, η αφοσίωση 
του πελάτη οδηγεί σε υψηλή κερδοφορία για τον οργανισμό [kelley, κ.ά., 2003]. 

 
Επιπρόσθετα, το σύστημα διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικές με τους πελάτες, τους 
προμηθευτές, συνεργάτες κ.λπ.. Οι συνεργάτες της εταιρείας είναι ταυτόχρονα και 
πελάτες και δεν είναι άλλοι από το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Οι 
προμηθευτές της εταιρείας είναι κυρίως αυτοί που βοηθούν στις επισκευές των 
συσκευών τις οποίες πουλάει η εταιρία μέσα από τα δίκτυά της. Τέλος, πελάτες 
θεωρούνται επίσης οι τελικοί καταναλωτές που θα έρθουν σε επαφή με τον όμιλό σε 
κάθε διαθέσιμό σημείο επαφής π.χ. για αγορά σε κατάστημα (Πώληση POS) ή μέσω 
τηλεφωνικής κλήσης (Πώληση TeleSales), για επισκευή σε κατάστημα (After Sale 
Service), επίσκεψη πωλητή σε εταιρεία (Direct Sales), κλήση για υποστήριξη 
/ερώτηση /παράπονο κλπ. (Customer Care). 
Τα παραπάνω αποτελούν μέρος μόνο των λειτουργιών που προσφέρουν, καθένα όμως 
από αυτά έχει αναλυθεί εκτενέστερα στο 3ο κεφάλαιο.  
Τέλος, το σύστημα αναλυτικού CRM (Analytical CRM) δηλαδή το DWH 
υποστηρίζει στατιστικές τεχνικές, όπως predictive modeling, regression analysis κ.λ.π  
καθώς και σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, τα οποία όμως λειτουργούν σε 
πιλοτικό στάδιο. Επίσης, το αναλυτικό CRM υποστηρίζει τεχνικές data mining, 
OLAP Analysis, analytical reporting, ad hoc and standard reporting τις οποίες 
χρησιμοποιεί ευρέως η εταιρία. 
 

 
 
 

4.5.5 Τεχνολογία που χρησιμοποιείται 

 



Το alphapartner συνεργάζεται σε επίπεδο βάσης δεδομένων MS SQL Server, Oracle 
και DB2. Αυτό σημαίνει ότι ο Database Server μπορεί να δουλέψει σε όλα τα 
λειτουργικά συστήματα. 
Το συγκεκριμένο σύστημα, το Functional CRM, συνεργάζεται με το σύστημα POS 
και DWH, καθώς επίσης συνεργάζεται και με το ERP της κεντρικής εταιρείας το 
οποίο είναι το SAP. Η βάση δεδομένων της κάθε επιμέρους εφαρμογής είναι 
ξεχωριστή και έχει ως εξής ανά εφαρμογή: 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Alphapartner SQL SERVER 
SRS ORACLE 
DWH TERADATA 
Το κομμάτι του λειτουργικού (functional) CRM, δηλαδή η εφαρμογή alphapartner 
είναι web based υλοποιημένη πάνω στο εταιρικό VPN. Ως πλατφόρμα έχουν 
χρησιμοποιηθεί εργαλεία της Microsoft. 
 
 
4.5.6 Ομάδα Διαχείρισης και ελέγχου του συστήματος 
Υπάρχει ένα ξεχωριστό τμήμα που ανήκει στην διεύθυνση μηχανογράφησης το οποίο 
είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, την διαχείριση και την ανάπτυξη αλλαγών και 
γενικότερα για την διατήρηση σε καλή λειτουργία όλων των επιμέρους εφαρμογών οι 
οποίες θεωρούνται από τον όμιλο ως critical systems. Επίσης, το τμήμα αυτό είναι 
υπεύθυνο για τη σχέση με τους προμηθευτές των λογισμικών και τα συμβόλαια 
συντήρησης που υπάρχουν με καθεμία από αυτές. Η εταιρείες προμήθειας των 
λογισμικών ενεργούν ενίοτε και ως σύμβουλοι πάνω στο αντικείμενο στο οποίο 
εξειδικεύονται με την έννοια ότι γνωρίζουν τις νέες δυνατότητες και μπορούν να 
προτείνουν τρόπους εκμετάλλευσής τους. Τέλος, ως Υπεύθυνος Έργου, έχει οριστεί ο 
κος Καλογερόπουλος Γιώργος, Διευθυντής Πληροφορικής, ο οποίος όμως 
συνεργάζεται στενά με τον Διευθυντή Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, για τη συνεχή 
παρακολούθηση και βελτίωση του έργου, αφού, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και στη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, η υλοποίηση ενός CRM συστήματος 
είναι μια δυναμική διαδικασία και δεν σταματά απλά με την εγκατάσταση ενός 
software.  
 
 
4.5.7 Σημαντικότερες προϋποθέσεις που έπρεπε  να συντρέχουν, ώστε να 

υλοποιηθεί το σύστημα 
Η κυριότερη προϋπόθεση για να υλοποιήσει μια εταιρία ένα σύστημα CRM, είναι να 
έχει υιοθετήσει πελατοκεντρική φιλοσοφία [Bhattacherjee, 2001]. Η αλλαγή 
νοοτροπίας είναι η σημαντικότερη αλλαγή. Απαιτείται επαναπροσδιορισμός της 
στρατηγικής και της φιλοσοφίας που διέπει μια επιχείρηση προκειμένου να 
υλοποιηθεί ένα σύστημα CRM.  Ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ τοποθετεί τους 
πελάτες του στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του, και επιδιώκει τη 
διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες του, αυξάνοντας κατ αυτόν τον τρόπο και 
την αποδοτικότητά του.     
Αφού είχε υιοθετηθεί η παραπάνω φιλοσοφία, ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
αναγνώρισε την ανάγκη να λύσει «τέτοιου είδους» προβλήματα σε όλα της τα 
επίπεδα και κυριότερα στα υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης.  
Δυστυχώς, πολύ σύνηθες είναι μια εταιρεία να έχει αναγνωρίσει κάποιο ή κάποια από 
τα προβλήματα που το CRM προσπαθεί να επιλύσει και να «νοιώθει» την ανάγκη να 
τα επιλύσει αλλά να μην μπορεί να τα κατονομάσει /κατηγοριοποιήσει έτσι ώστε να 

 



μπορεί να τα αντιμετωπίσει ομαδοποιημένα μέσα από ένα σύστημα και μια πολιτική. 
Αυτό οφείλεται τις περισσότερες φορές σε ελλιπή εκπαίδευση προσωπικού και είναι 
αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο για τη χώρα μας.  
O Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ  έχει κατανοήσει γιατί χρειάζεται να εφαρμόσει ένα 
τέτοιο σύστημα και πώς αυτό θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων. Και αυτό 
έχει συμβεί σε όλα τα επίπεδα από τη διοίκηση μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο 
καθώς είναι αναγκαία τόσο η συνεχής υποστήριξη της διοίκησης στο έργο και στην 
πολιτική που το CRM επιτάσσει, όσο και η κατανόηση από πλευράς κάθε υπαλλήλου 
του γιατί πρέπει να διαφοροποιήσει τον τρόπο εργασίας και σκέψης του με γνώμονα 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των καλύτερων πελατών.  
 
Η επίτευξη της πλήρους ικανοποίησης του πελάτη απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις σε 
συνδυασμό με μια οργανωτική αναδόμηση. Στρατηγική επένδυση σημαίνει τη 
δέσμευση πόρων στις περιοχές εκείνες που θα εξασφαλίσουν πρωταρχικά σε μια 
εταιρία τη μέγιστη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της, θέτοντας τη μείωση 
του κόστους σε δεύτερη μοίρα.  Ορισμένες από αυτές τις περιοχές περιλαμβάνουν την 
πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και την εκπαίδευσή του. Η οργανωτική 
αναδόμηση κρίνεται απαραίτητη τη στιγμή που οι παραδοσιακοί φραγμοί 
απομονώνουν τα τμήματα μιας εταιρίας και εμποδίζουν τη συνεργασία που θα 
πετύχει την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.   
Συνοπτικά οι προϋποθέσεις που συνέτρεχαν πριν από την υλοποίηση και επιλογή ενός 
CRM συστήματος ήταν:  

 
 Η βαθιά κατανόηση των προβλημάτων και των αναγκών της εταιρείας 
 Η διάθεση για επίλυση αυτών και η ετοιμότητα του οργανισμού για 
αλλαγές τόσο σε δομές όσο και σε διαδικασίες αλλά βασικότερα στον 
τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 
και του «παραδοσιακού» τρόπου εργασίας 

 Η καταγραφή των στόχων από την εγκατάσταση του CRM 
 Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού τόσο για τα 
προβλήματα όσο και για τις διαθέσιμες λύσεις 

 Η συνεχής και έμπρακτη υποστήριξη της διοίκησης στο έργο και τις 
πολιτικές που το CRM επιτάσσει 

 
 
4.5.8 Τα στάδια εφαρμογής που ακολουθήθηκαν 
Η υλοποίηση του έργου στον Όμιλο Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ πραγματοποιήθηκε σε 
δύο επίπεδα.  
 
1ο επίπεδο: Τα στάδια του έργου υλοποίησης των συστημάτων CRM 
2ο επίπεδο: Τα στάδια εφαρμογής των πολιτικών CRM 
 
Τα στάδια του έργου υλοποίησης των συστημάτων CRM ήταν σε γενικές γραμμές τα 
εξής: 

 
 Αναγνώριση προβλημάτων και ομαδοποίηση αυτών κάτω από 
θεματικές ενότητες από ειδικά συγκροτημένη ομάδα 

 Ανάλυση αναγκών κάθε τμήματος και των διαδικασιών που έχουν 
άμεση επαφή με τον πελάτη (Needs Analysis) 

 Επιλογή προμηθευτή (Vendor Selection) 

 



 Μοντελοποίηση οργανισμού και βασικών χαρακτηριστικών και 
τεχνικών διασύνδεσης συστημάτων 

 Καθορισμός προτεραιοτήτων υλοποίησης (Process Prioritization) 
 Σταδιακή μοντελοποίηση διαδικασιών, παραμετροποίηση εφαρμογών 
και υλοποίηση διασυνδέσεων μεταξύ εφαρμογών 

 Πιλοτική υλοποίηση επιλεγμένων διαδικασιών και από συγκεκριμένα 
κανάλια επαφής με τον πελάτη και έγκριση αυτών (Testing Phase) 

 Εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού σταδιακά ανά τμήμα 
/διαδικασία υλοποίησης 

 Σταδιακή εφαρμογή και διαρκής βελτίωση σε όλα τα κανάλια, 
τμήματα και διαδικασίες της εταιρείας  

 Αποδοχή ανά τμήμα και διαδικασία που ολοκληρώνεται τόσο από τους 
διαχειριστές των συστημάτων αλλά κυρίως από τους  τελικούς 
χρήστες 

 
Τα βασικά στάδια εφαρμογής του προγράμματος και των πολιτικών CRM της 
εταιρείας πραγματοποιήθηκαν με τη εξής σειρά: 

 
 Στάδιο 1ο: Η βελτίωση των διαδικασιών με σκοπό α) την βελτίωσή της 
ταχύτητας και ευκολίας εξυπηρέτησης όλων των πελατών μας και β) 
της συλλογής όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων (ανάπτυξη 
μετρικών μεγεθών) για τους πελάτες και τις διαδικασίες μας 

 Στάδιο 2ο: Ο διαχωρισμός της πελατειακής μας βάσης σε ξεκάθαρες 
κατηγορίες με βάση θεσπισμένα κριτήρια βαθμολόγησης πελατών και 
αναγκών (Ανάπτυξη προφίλ) 

 Στάδιο 3ο: Η έναρξη επικοινωνίας με κάθε έναν από τους πελάτες μας 
με εξειδικευμένες προσφορές ανάλογα το προφίλ αλλά και τις 
συγκεκριμένες προτιμήσεις του κάθε πελάτη 

 
 

4.5.9 Εκπαίδευση προσωπικού  
Η κατανόηση της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης είναι ένα σημείο που έχει 
αναγνωρίσει ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στο οποίο δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα. Για το λόγο αυτό έχει ιδρύσει και την «Ακαδημία ΓΕΡΜΑΝΟΣ» 
στοχεύοντας στην εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, παρέχοντας στα στελέχη 
του εκπαίδευση που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες τους και συμφωνεί με τις αξίες και 
την κουλτούρα του Ομίλου. Η δια βίου εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της 
επιχείρησης, θα συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της απόδοσής του και κατ' 
επέκταση στην επίτευξη των άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων στόχων του Ομίλου.  
 Όπως προαναφέρθηκε, μια από τις φάσεις υλοποίησης του έργου ήταν και η 
εκπαίδευση του προσωπικού. Για κάθε διαδικασία αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα 
manuals μέχρι και σε επίπεδο ρόλου χρήστη τα οποία περιέγραφαν αναλυτικά και με 
εικόνες τις κινήσεις που κάθε χρήστης έπρεπε να πραγματοποιήσει στο νέο σύστημα 
και δινόταν μια επεξήγηση για την αλλαγή αν κάτι τέτοιο υφίστατο. Η εκπαίδευση 
πραγματοποιούνταν από δύο άτομα κάθε φορά όπου ένα άτομο ήταν από τον 
σύμβουλο του λογισμικού και το άλλο ήταν ο εκάστοτε υπεύθυνος κάθε τμήματος 
/διεύθυνσης (key user) ο οποίος είχε συμμετάσχει ενεργά στον σχεδιασμό των 
διαδικασιών στο σύστημα. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε ταυτόχρονα 
μεταδοτικότητα και εμπιστοσύνη στο σύστημα.  

 

 



 
4.5.10 Η απόδοση της επένδυσης (ROI) 
Οι επιχειρηματίες απαιτούν μία λύση που να προσφέρει απόδοση της επένδυσης 
(return on investment) και χαμηλό συνολικό κόστος λειτουργίας (total cost of 
ownership). To TCO είναι ο δείκτης που μετρά όχι μόνο το αρχικό κόστος κτήσης 
αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση στα επόμενα χρόνια. Όμως οι 
μετρήσεις δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση, αφού πραγματοποιούνται σε μια σειρά 
από δείκτες και σε ένα βάθος χρόνου και τα αποτελέσματα συνήθως συνοψίζονται 
στο συντελεστή Internal Rate of Return (έσοδα κατόπιν απόσβεσης της δαπάνης) 
[Καραχάλιος, 2003]. Επιπλέον, είναι γνωστό διεθνώς ότι είναι πολύ δύσκολο να 
μετρήσεις την απόδοση ενός συστήματος CRM, καθώς πολλά, αλλά όχι όλα, από τα 
οφέλη του δεν είναι άμεσα μετρήσιμα, έτσι χάνεται ένα μέρος της πραγματικής 
απόδοσης της επένδυσης (ROI).  
Το alphapartner, το οποίο βρίσκεται πλέον σχεδόν σε πλήρη λειτουργία στον Όμιλο 
Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης 
και αξιοποίησης της πελατειακής της βάσης, καθώς και ολοκληρωμένη εικόνα των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν στην προσέγγιση, διαχείριση και 
εξυπηρέτηση του πελατολογίου του. Ακόμη, επιτρέπει την αυτοματοποιημένη 
διαχείριση των προϊόντων (διαφημιζόμενα προϊόντα, κατηγορίες προϊόντων, κλπ.) και 
των συνδρομών, καθώς και την εύκολη παρακολούθηση των πωλήσεων ανά πάσα 
χρονική στιγμή μέσω εξειδικευμένων αναφορών (reports).  
Αν και η υλοποίηση του CRM συστήματος στον Όμιλο Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ  
βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν τα αποτελέσματα, μπορούμε να παραθέσουμε μερικά από αυτά που είναι 
ήδη ορατά σε γενικές γραμμές: 
 

 Δημιουργία μιας και μοναδικής πελατειακής βάσης για όλο τον όμιλο 
για χρήση από όλους 

 Αύξηση των στοιχείων που γνωρίζει ο όμιλος για κάθε ταυτοποιημένο 
πελάτη του 

 Μείωση του αναγκαίου χρόνου για τη δημιουργία εξειδικευμένων 
αναφορών προς κάθε βαθμίδα της διοίκησης με αποτέλεσμα τον 
καλύτερο έλεγχο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την 
γρηγορότερη ανταπόκριση στις αλλαγές αυτού 

 Μειώσεις στους χρόνους διαδικασιών που αγγίζουν τον πελάτη π.χ.  
i. Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των πωλητών του τμήματος 

απευθείας πωλήσεων σε αιτήματα για ενημέρωση (Inquiry to 
Visit Ratio) 

ii. Αύξηση του ποσοστού κλεισίματος πωλήσεων (Lead/Sale 
ratio) λόγω της καλύτερης παρακολούθησης μέσω του 
συστήματος  

iii. Μείωση του χρόνου επισκευής μιας συσκευής από το τμήμα 
service  

 Βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πελάτη σε όλα τα κανάλια 
επαφής μαζί του π.χ. μπορεί ένα πελάτης να καλέσει ένα νούμερο και 
να μάθει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επισκευή της συσκευής του και 
πότε περίπου θα την λάβει από το κατάστημα. 

 
Γενικότερα, το CRM δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο, να παρέχει προσωποποιημένη 
εξυπηρέτηση. Κάθε επικοινωνία του πελάτη με την εταιρία καταγράφεται στο 

 



λογισμικό CRM δίνοντας. Ο αντιπρόσωπος που εξυπηρετεί τον πελάτη γνωρίζει το 
ιστορικό του με τις Εταιρίες του Ομίλου και είναι σε θέση να προτείνει στον πελάτη 
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα εκείνα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του.  
Ταυτόχρονα, το CRM δίνει τη δυνατότητα στους αντιπροσώπους να ακολουθούν 
συγκεκριμένα σενάρια στην εξυπηρέτηση των πελατών, διασφαλίζοντας την παροχή 
ενιαίας εξυπηρέτησης και την αποφυγή λαθών στην πληροφόρηση που δίνεται.  
Επιπλέον, το alphapartner, οργανώνει και αξιοποιεί πλήρως τις λειτουργίες 
marketing, πωλήσεων και υποστήριξης πελατών, καλύπτοντας συνολικά όλες τις 
μηχανογραφικές ανάγκες του front-office της επιχείρησης, καθώς και τη διαχείριση 
του δικτύου συνεργατών της  
 
 

 



4.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
Ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ανταποκρινόμενος στους στόχους που έθεσε στις 
αρχές του 2004, διέγραψε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά 
Με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 
του 2004, πιστοποιώντας για άλλη μια χρονιά την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. 
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα ευρώ 859,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 21,6%, γεγονός που οφείλεται στο σύνολο των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Ειδικότερα οι πωλήσεις που προήλθαν από τη Λιανική 
δραστηριότητα παρουσίασαν αύξηση κατά 17,5% και ανήλθαν στα ευρώ 496,6εκ. 
Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερα θετική μεταβολή στα έσοδα από airtime τα οποία 
προσέγγισαν τα ευρώ 60εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,8% και τα οποία 
συνέβαλλαν σημαντικά στην καθαρή κερδοφορία του Ομίλου. Αυξημένα 
παρουσιάστηκαν και τα έσοδα από πωλήσεις συσκευών κινητών τηλεφώνων και τα 
οποία ανήλθαν στα 84,6εκ παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 31,8%. Με 
ανάλογους ρυθμούς κινήθηκαν και τα έσοδα από πωλήσεις ψηφιακών και 
ηλεκτρονικών ειδών τα οποία ξεπέρασαν τα 62εκ. αυξημένα κατά 13,6%. Όσον 
αφορά στη δεύτερη βασική δραστηριότητα του Ομίλου, αυτή της χονδρεμπορικής 
διανομής, παρουσίασε έντονα θετική μεταβολή. Οι πωλήσεις που αφορούν κυρίως 
στη διακίνηση καρτών προπληρωμένου χρόνου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
ανήλθαν σε ευρώ 283,9 εκ., αυξημένα κατά 34,7% σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα. Τέλος τα έσοδα της βιομηχανικής δραστηριότητας της Sunlight 
προσέγγισαν τα ευρώ 54 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,2%. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων του βιομηχανικού τομέα 
κατευθύνθηκε σε διεθνείς αγορές. Σημαντική ήταν η συμμετοχή στις πωλήσεις των 
θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε χώρες εκτός Ελλάδος (Πολωνία, 
Ρουμανία, Βουλγαρία, π.Γ.Δ.Μ, Ουκρανία), οι οποίες ανήλθαν στα ευρώ 169,5εκ. και 
οι οποίες συμμετέχουν πλέον κατά 20% ως ποσοστό επί των ενοποιημένων 
πωλήσεων.  
Όσον αφορά στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 
ενοποιημένη βάση ενισχύθηκαν κατά 15,4% και διαμορφώθηκαν στα ευρώ 90,4εκ. με 
το περιθώριο κέρδους σε αυτή την κατηγορία να διαμορφώνεται στο 10,5%. Τέλος τα 
Καθαρά Κέρδη μετά Φόρους (ΕΑΤ), διαμορφώθηκαν στα ευρώ 53,9εκ. 
σημειώνοντας αύξηση κατά 19,3% σε σχέση με πέρυσι. Σε ανάλογα επίπεδα 
κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. Ο κύκλος εργασιών της 
μητρικής ανήλθε σε ευρώ 679 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,6% ενώ τα Κέρδη 
Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 79,5εκ, αυξήμένα 
κατά 11,14 %. Τέλος τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 10%, στα ευρώ 
60 εκ περίπου, από ευρώ 54,4 εκ. το 2003. Όσον αφορα στο προτεινόμενο μέρισμα 
για τη χρήση 2004 αυτό θα είναι 0,45 ανά μετοχή αυξημένο κατά 12,5% σε σχέση με 
το μέρισμα της χρήσης 2003 [www.capitallink.com]. 
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4.7 ΣΧΟΛΙΑ  
 

Αναγνωρίζοντας ότι τα συστήματα CRM δεν αποτελούν απλά μια τεχνολογική λύση, 
αλλά μία στρατηγική προσέγγιση οργάνωσης των επιχειρησιακών και 
υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης, η ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη 
της Διοίκησης, καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, τόσο στην καταγραφή των 
απαιτήσεων λειτουργίας όσο και στην οργανωμένη πρόσβαση και διαχείριση της 
πληροφορίας, είναι απαραίτητη, κάτι που απέδειξε και η πράξη, στην περίπτωση του 
Ομίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όπου η αξιοποίηση της συμμετοχής της Διοίκησης 
υπήρξε καταλυτική.  
Επιπλέον, απαραίτητη είναι η εκπαίδευση των υπαλλήλων, τόσο όσον αφορά στην 
ανάπτυξη στρατηγικής CRM, όσο και στην εξοικείωση  με τις νέες διαδικασίες και το 
σύστημα. Η εκπαίδευση, ήταν αυτή που βοήθησε ιδιαίτερα και στον Όμιλο Εταιριών 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αφενός στο να ξεπεραστούν οι επιφυλάξεις των υπαλλήλων και 
αφετέρου να εμπιστευτούν το σύστημα και να υιοθετήσουν την φιλοσοφία που 
απαιτείται για μια επιτυχημένη στρατηγική CRM, που στόχο έχει την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη.  Με αυτό τον τρόπο το σύστημα CRM μπόρεσε να 
γίνει ένα επιτυχημένο επιχειρησιακό σύστημα που εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη 
πρόσβαση των χρηστών σε όλη την κρίσιμη πληροφορία για τη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση των πελατών του Ομίλου 24 ώρες το 24ωρο με τρόπο ασφαλή και 
σύμφωνο με τις επιχειρησιακές διαδικασίες.  
Επίσης, η διαδικασία υλοποίησης μιας στρατηγικής CRM που υποστηρίζεται από τα 
αντίστοιχα software, είναι μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία, που απαιτεί τη 
συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των λειτουργιών, τόσο από την 
πλευρά της Διοίκησης, όσο και από την υπεύθυνη ομάδα CRM. Στην περίπτωση του 
Ομίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αν και φαίνεται να παρακολουθούν την διαδικασία 
και να βελτιώνουν κάποιες λειτουργίες, η υλοποίηση του έργου αντιμετωπίζεται 
κυρίως ως «έργο πληροφορικής», θεωρώντας πως οι υπεύθυνοι τεχνολογίας είναι 
αρμόδιοι γι αυτό. Το παραπάνω συμπέρασμα γίνεται εύκολα αντιληπτό από το 
γεγονός ότι Υπεύθυνος του CRM είναι ο Διευθυντής πληροφορικής και η 
εμπλεκόμενη ομάδα, είναι η ομάδα μηχανογράφησης. Η απουσία των στελεχών των 
τμημάτων όπου λειτουργεί το CRM, όπως του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων κ.ά., 
κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των λειτουργιών είναι ένα 
σημείο, που μπορεί να αποτελέσει αρνητικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα 
της εφαρμογής.       
Επιπλέον, το σύστημα αναλυτικού CRM δηλαδή το DWH υποστηρίζει στατιστικές 
τεχνικές, όπως predictive modeling, regression analysis κ.λπ. αλλά δεν γίνεται χρήση 
αυτών ακόμη, γεγονός που στερεί τη Διοίκηση τη δυνατότητα λήψης ορθών και 
άμεσων αποφάσεων. Βέβαια, η εφαρμογή βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο και 
σύμφωνα με τον κύριο Καλογερόπουλο, Διευθυντή Πληροφορικής και Υπεύθυνο 
Έργου CRM, θα κάνουν χρήση αυτών στο άμεσο μέλλον.  
Τέλος, ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, δεν έχει επενδύσει στην εφαρμογή της 
Διαχείρισης Εκστρατειών (Campaign Management) που έχει ως στόχο την εκπόνηση 
στοχευμένων προωθητικών ενεργειών,  την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού, της 
εκτέλεσης και της παρακολούθησης των εκστρατειών σε επιλεγμένα τμήματα 
πελατολογίου. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Το κλειδί για τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις σύγχρονες 
αγορές είναι ο καταναλωτής. Οι εταιρίες πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι πελάτες 
τους, ποιες κατηγορίες πελατών τους αποφέρουν τα περισσότερα κέρδη και τι θα 
κρατήσει τους πελάτες αυτούς ικανοποιημένους και αφοσιωμένους για πολύ καιρό. 
Συνεπώς πρέπει να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους πελάτες, αν θέλουν να 
στοχεύουν στην κατ’ εξακολούθηση και όχι μόνο στην εφήμερη συναλλαγή, γιατί 
μόνο έτσι θα γνωρίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, το βαθμό ικανοποίησής 
τους και ως εκ τούτου να τους διατηρούν αφοσιωμένους. 
Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις πληροφορικής στον τομέα της διαχείρισης πελατών 
συνεχίζουν να αποτελούν υψηλή προτεραιότητα στο σημερινό υπερ-ανταγωνιστικό 
περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν, παρά την οικονομική ύφεση η οποία 
ανάγκασε τις περισσότερες επιχειρήσεις να αναστείλουν τις επιπλέον δαπάνες. Και 
αυτό γιατί γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις 
των πελατών μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, η οποία οδηγεί στην αύξηση 
της “αξίας” της κάθε πελατειακής σχέσης [Σκουλούδης, 2003].   
Παρά, όμως, τα τεράστια ποσά που έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα παγκοσμίως σε 
συστήματα CRM, πολλές εταιρίες αποτυγχάνουν στην εφαρμογή των συστημάτων 
αυτών. Ο κυριότερος λόγος φαίνεται να είναι ότι το CRM αντιμετωπίζεται ως ένα 
τεχνολογικό εργαλείο.  
Όπως ήδη αναφέραμε πολλές φορές,  το CRM δεν είναι ένα λογισμικό πακέτο που θα 
αγοράσει μια επιχείρηση και θα αυξηθεί η πιστότητα των πελατών ως δια μαγείας. 
Είναι ολόκληρο το πλαίσιο, η πολιτική και η πελατοκεντρική στρατηγική με την 
οποία λειτουργεί μία επιχείρηση από άκρη σε άκρη, από τμήμα σε τμήμα και από το 
ανώτερο επίπεδο management έως την πρώτη γραμμή. Άρα η εκπαίδευση και η 
έμπνευση την εργαζομένων ώστε να γίνουν πελατοκεντρικοί αποτελούν κρίσιμο 
παράγοντα. Επιχειρησιακά πρέπει να αναλύσει κανείς σε κάθε τμήμα όλους εκείνους 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση με τους πελάτες και να εξετάσει πως θα 
εμπλακούν στο CRM πρόγραμμα. Τεχνολογικά είναι αναγκαία και κρίσιμη η επιλογή 
ενός CRM εργαλείου που θα υποστηρίξει εξολοκλήρου το πρόγραμμα. Είναι 
αποδεδειγμένο ότι ο μεγαλύτερος λόγος αποτυχίας ενός CRM προγράμματος είναι η 
αντίσταση στην αλλαγή και το φτωχό Change Management. Άρα για να "στεριώσει" 
ένα πρόγραμμα διαχείρισης σχέσεων πελατών χρειάζεται σθεναρή υποστήριξη από το 
Top Management και τους εσωτερικούς παράγοντες-κλειδιά όλων των τμημάτων. 
Κυρίως, όμως, πρέπει να ενστερνιστεί την πελατοκεντρική φιλοσοφία ολόκληρη η 
επιχείρηση. Αν δεν πιστέψουν όλοι οι υπάλληλοι μιας εταιρίας και δεν δεσμευτούν να 
παρέχουν συνεχή αξία στους πελάτες τους, κανένα σύστημα CRM δεν είναι ικανό να 
αποδώσει τα επιχειρηματικά οφέλη που προσδοκούνται από μια τέτοια επένδυση. Οι 
εταιρίες συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων για να καταγράψουν 
το προφίλ των καταναλωτών τους, επιζητώντας  την αφοσίωση τους, όμως πολλές 
φορές παρατηρείται κατάχρηση [Fournier, κ.ά., 1998] από την πλευρά των εταιριών, 
που επίκεντρο έχουν το κέρδος της επιχείρησης και όχι την ικανοποίηση των πελατών 
τους. Η ουσία των αληθινών σχέσεων βρίσκεται στο να προκύπτει πλεονέκτημα και 
για τα δύο μέρη, εταιρίας-πελάτη.  
Το CRM αποτυγχάνει όταν λειτουργεί με βάση μόνο την τεχνολογία, και όταν 
εστιάζει στα πλεονεκτήματα που αποφέρει στην εταιρία η σχέση με τους πελάτες. Το 

 



επίκεντρο όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών πρέπει να είναι ο πελάτης. Η 
επιχείρηση πρέπει να ξέρει τι θέλει, τι χρειάζεται και τι προσδοκά από τη σχέση του 
με την επιχείρηση. Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει να αυξάνει την αξία που 
απολαμβάνει ο πελάτης και να δημιουργεί κίνητρα για επαναλαμβανόμενες αγορές, 
γεγονός που σημαίνει να υποκινεί την αφοσίωση. Όλα αυτά μπορεί να τα πετύχει με 
την υποστήριξη των σύγχρονων συστημάτων CRM, τα οποία διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην διαδραστική επικοινωνία με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, όμως 
πριν από όλα θα πρέπει να κάνουν τρόπο ζωής την πελατοκεντρική φιλοσοφία, και να 
μη θεωρούν ότι τα συστήματα CRM θα λύσουν όλα τα προβλήματα ως δια μαγείας.      
Όσον αφορά στα συστήματα CRM, η ελληνική αγορά βρίσκεται ακόμα στη γέννησή 
της, αφού ελάχιστες εταιρίες έχουν επενδύσει σε τέτοιες λύσεις, λιγότερο από 19,8% 
είναι το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί συστήματα CRM 
[Vlachopoulou, κ.ά., ---] και οι περισσότερες από αυτές έχουν επενδύσει μόνο σε 
front-office εφαρμογές.  
Από την άλλη πλευρά, κάποιες εταιρίες χρησιμοποίησαν εξελιγμένα συστήματα για 
την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των πελατών τους. Κατάφεραν έτσι με αυτές τις 
back office διαδικασίες να στοχεύσουν καλύτερα τις διαφημιστικές τους καμπάνιες 
και να επιτύχουν μέσα από cross-selling διαδικασίες αυξημένες πωλήσεις. 
Παράλληλα δημιούργησαν εξαιρετικά help desks ή τμήματα υποστήριξης με 
εκπαιδευμένο προσωπικό παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες 
τους. Όμως, οι προαναφερόμενες διαδικασίες δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που προκύπτουν. Πιο 
απλά, οι υπάλληλοι του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών π.χ. δεν έχουν άμεση 
πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι εταιρίες με τις back office 
διαδικασίες και το αντίστροφο. Αυτό δυσχεραίνει το έργο και των δύο και δημιουργεί 
ένα κενό το οποίο καταλήγει στον πελάτη [http://www.crm2day.gr]. 
Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό, οι επιχειρήσεις να καταφέρουν να 
δημιουργήσουν υποδομές που θα επιτρέπουν την άμεση διακίνηση των πληροφοριών 
σε ολόκληρο το φάσμα της επιχείρησης, όπως σημαντικό επίσης είναι το κέρδος από 
την άμεση διαβίβαση πληροφοριών προς κάθε κατεύθυνση και από τη δυνατότητα 
για άμεση συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τόσο από τα back office τμήματα όσο 
και από τα front office. Θα αποκτήσουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα για άμεση 
επεξεργασία των δεδομένων και θα μειώσουν χαρακτηριστικά τους χρόνους που 
απαιτούνται για πολλές εσωτερικές διαδικασίες. Παράλληλα θα επιτρέψουν στα 
τμήματα τους που έχουν άμεση επαφή με τους πελάτες να βελτιστοποιήσουν τις 
υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερα αποτελέσματα σε τομείς όπως οι 
πωλήσεις, η αφοσίωση κ.ά.  
Για να το καταφέρουν αυτό θα πρέπει  κατά την επιλογή του CRM συστήματος να 
εξασφαλιστούν τα παρακάτω: 
 

1. CRM backbone 
Η μηχανή του CRM είναι η βάση που κρατάει τα στοιχεία των πελατών 
(στοιχεία επικοινωνίας, συναλλαγών όπως συχνότητα, είδη και ύψος αγορών, 
κανάλια πώλησης και επικοινωνίας, τρόπος πληρωμής, δημογραφικά, 
ψυχογραφικά κοκ). 
Ο κάθε πελάτης πρέπει να αποκτά μία μοναδική ταυτότητα μέσα στη βάση 
που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο front office (όπως τηλέφωνο, 
αριθμός κάρτας μέλους κοκ.). Τα καλά πακέτα συμπεριλαμβάνουν και 
εργαλεία που είναι σε θέση να κάνουν data mining και να προβλέπουν την 
αγοραστική συμπεριφορά των πελατών, να διαθέτουν την πληροφόρηση αυτή 
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στο front office (πχ πωλήσεις, customer service και marketing) κατευθύνοντας 
έτσι και τις προωθητικές ενέργειες για την αύξηση των πωλήσεων.  

2. Front office applications  
Pre-sales support: για την καλύτερη αξιοποίηση και προώθηση των sales leads 
ώστε κανένα δεδομένο να μην χάνεται 
After-sales support: για την σωστή ικανοποίηση των παραγγελιών, την 
παρακολούθησή τους (track and trace), όπως και για την πιο προσωπική και 
αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων και αντιμετώπιση των 
παραπόνων.  

3. Channel specific applications 
Ενοποίηση των καναλιών επικοινωνίας (Call Centers, service, fax, e-mail, 
internet, ATM, wap, προσωπική επίσκεψη στο κατάστημα κοκ) και διάθεσης 
των προϊόντων (κατάστημα, κατάλογος, direct sales, internet e-commerce, 
wap κτλ.)  

4. Interfaces/ Middleware  
Εργαλεία που ενοποιούν όλα τα υπόλοιπα κομμάτια και διαφορετικά πακέτα 
μεταξύ τους, όπως και τα υπάρχοντα εργαλεία της επιχείρησης (πχ ERP) με 
του CRM. 
 

Επιπλέον, τα συστήματα CRM πρέπει να είναι ευέλικτα και να έχουν ανοιχτή 
αρχιτεκτονική ώστε να μπορούν να κουμπώσουν πιο εύκολα με τα υπόλοιπα 
συστήματα μίας επιχείρησης και να διαθέτουν τα παρακάτω επιμέρους στοιχεία:  

• e-mail management  
• text chat  
• eCRM knowledge base  
• collaboration/ co-browsing για γρηγορότερο εντοπισμό των ζητούμενων 

προϊόντων (πχ το Amazon και το CDnow βοηθούν και συστήνουν στον 
πελάτη τα προϊόντα που του ταιριάζουν)  

• VoIP  
• customer self-service (όλη τη συναλλαγή την ολοκληρώνει ο πελάτης)  
• reporting και ανάλυση  
• ενοποίηση με τα τηλεφωνικά switches  
• data mining, campaign management και real-time personalization  
 

Παρά το γεγονός ότι η επιλογή του συστήματος CRM αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα επιτυχίας, το γεγονός ότι πρόκειται για ένα softwear, έχει ως αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζεται ως ευθύνη και έργο του τμήματος πληροφορικής. Η απουσία των 
τμημάτων του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων γίνεται αντιληπτή τόσο κατά τη φάση 
καταγραφής απαιτήσεων όσο και με την εκ των υστέρων κριτική για ανικανότητα του 
συστήματος να καλύψει τις απαιτήσεις που ποτέ δεν εξέφρασαν [Σωτηρόπουλος, 
2003].  
Για το λόγο αυτό έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές στην παρούσα εργασία, ότι για 
την εφαρμογή μιας CRM φιλοσοφίας, απαιτείται μια συνολικότερη αναδιοργάνωση, 
αλλαγές στη φιλοσοφία των διοικούντων της επιχείρησης και ανασχεδιασμό των 
υφιστάμενων εταιρικών διαδικασιών ώστε να εξαλειφθούν προβλήματα του 
παρελθόντος και τεθεί ως πρωταρχικός στόχος όλων η ικανοποίηση των πελατών.  
Επιπλέον, η ικανοποίηση και η αφοσίωση των καταναλωτών και κυρίως των 
επικερδών πελατών, είναι μία έννοια στην οποία δεν έχει δοθεί η βαρύτητα που της 
αρμόζει. Και ενώ, έχει ερευνηθεί εκτενώς το CRM που έχει σκοπό τη διατήρηση των 
επικερδών πελατών, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της ικανοποίησής τους, ελάχιστες 

 



είναι οι περιπτώσεις των εταιριών που ασχολούνται με την μέτρηση της ικανοποίησης 
των πελατών τους. Και οι ελάχιστες εταιρίες  που πραγματοποιούν πελατοκεντρικές 
μετρήσεις είναι αυτές που δραστηριοποιούνται κυρίως στο Διαδίκτυο [Σίμου, 2000]. 
Πέραν τούτου, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ένας καθιερωμένος μακροοικονομικός 
δείκτης μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη [Σαρμανιώτης, κ.ά., 2004].  
Όσον αφορά στην αφοσίωση, η έννοια της πολλές φορές παρανοείται από τις 
επιχειρήσεις, οι οποίες συγχέουν την αδράνεια των πελατών με την αφοσίωση [Cram, 
2004]. Το γεγονός ότι ένας πελάτης ξαναγοράζει από έναν προμηθευτή δεν σημαίνει 
κατά ανάγκη ότι είναι ικανοποιημένος και άρα αφοσιωμένος στην επιχείρηση. 
Συμβαίνει συχνά, οι πελάτες, είτε από έλλειψη χρόνου, είτε από έλλειψη 
εναλλακτικών επιλογών, ή ακόμα και από αδιαφορία να εξακολουθούν να αγοράζουν 
από τον ίδιο προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχία 
της στρατηγικής διατήρησης της επιχείρησης ή του CRM διότι με την πρώτη 
ευκαιρία, οι συγκεκριμένοι πελάτες θα καταφύγουν στον ανταγωνισμό. 
Απαιτείται, λοιπόν, οι επιχειρήσεις να έχουν συνεχή αναπληροφόρηση για το επίπεδο 
ικανοποίησης των πελατών τους, τόσο μέσω ειδικών ερευνών αλλά κυρίως μέσα από 
το σύστημα CRM που θα εφαρμόσουν να καθιερώσουν μέτρα της ικανοποίησης 
αυτής.  
Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, οι επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν την 
φιλοσοφία του Μάρκετινγκ των Σχέσεων και θα εφαρμόσουν CRM λύσεις θα 
αποκομίσουν σημαντικά οφέλη που θα επιφέρουν αύξηση της κερδοφορίας τους. 
Συνοπτικά αναφέρουμε μερικά από αυτά: 
 

 1. Γνώση για το προφίλ των πελατών και πληροφόρηση για τη συνολική “αξία” 
που έχει ο κάθε πελάτης της κάθε επιχείρησης 

2. Καλύτερη αντιμετώπιση και επίλυση των παραπόνων και των προβλημάτων  
3. Cross-selling και up-selling που σημαίνει άμεση αύξηση των πωλήσεων  
4. Μείωση του ποσοστού των πελατών που πηγαίνουν στον ανταγωνισμό  
5. "Επανεργοποίηση" ποσοστού πελατών που δεν παρουσιάζουν συναλλαγές για 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα  
6. Καλύτερη αξιοποίηση του budget επικοινωνίας, γιατί εντοπίζοντας τους 

καλύτερους πελάτες θα μπορούν να αυξήσουν το budget που αντιστοιχεί σε 
αυτούς και να μειώσουν αυτό που αντιστοιχεί στους “μη σημαντικούς 
πελάτες”.  

7. Βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών 
τους σύμφωνα με τις συστάσεις που τους έχουν υποδείξει.  

8. Ανάπτυξη ευκαιριών για έξτρα πωλήσεις στα POS σύμφωνα με τις 
ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη  

9. Βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν  
10. Ανάπτυξη νέων προϊόντων- υπηρεσιών για τα οποία έχουν εκφράσει επιθυμία 

οι πελάτες  
 

Αυτός είναι κατά τα φαινόμενα ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
επιχειρήσεις αν θέλουν να έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα στο μέλλον και να 
ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του CRM, κάτι που έχουν 
αρχίσει ήδη να αντιλαμβάνονται και γι αυτό εκτιμάται ότι το CRM θα είναι η 
περισσότερο εξελισσόμενη κατηγορία λογισμικού στο χώρο του e-Business.  
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