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Περίληψη

Πολλές επιχειρήσεις γυρίζουν στα συστήματα διαχείρισης πελάτης- 
σχέσης για να καταλάβουν καλύτερα ότι ο πελάτης θέλει και χρειάζεται. Οι 
εφαρμογές CRM, που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες 
δυνατότητες αποθήκευσης, τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, και τα 
κέντρα κλήσης, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν και να 
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το ολοκληρωμένο ιστορικό των 
πελατών, τις προτιμήσεις, τα παράπονα, και άλλα στοιχεία έτσι ώστε να 
μπορούν καλύτερα να προσδιορίσουν τι οι πελάτες θα θελήσουν. Ο στόχος 
είναι να εδραιωθεί η μεγαλύτερη πίστη πελατών.

Συνοπτικά το CRM μπορεί να παρουσιαστεί ως εξής:
ο Την δυνατότητα της επιχείρησης να προσδιορίσει και να 

στοχεύσει στους καλύτερους πελάτες τους, να διαχειριστεί τις 
εκστρατείες μάρκετινγκ με τους σαφείς σκοπούς και τους στόχους, 
και να δοθεί έμφαση στην ποιότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη, 

ο Ενίσχυση της οργάνωσης της επιχείρησης μέσα από την 
βελτίωση των εξ’ αποστάσεως πωλήσεων, του απολογισμού, και 
της διαχείρισης πωλήσεων, με την ενημέρωση σε πραγματικό 
χρόνο των πληροφοριών που αφορούν στους πελάτες και στις 
οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι και τη βελτίωση των 
επιχειρησιακών διαδικασιών.

ο Επιτρέποντας το σχηματισμό των εξατομικευμένων σχέσεων με 
τους πελάτες, με το στόχο την ικανοποίηση πελατών και τα κέρδη 
προσδιορίζοντας τους πιο κερδοφόρους πελάτες και παρέχοντας 
τους το πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσίας.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός της εργασίας

Σήμερα δεν υπάρχει μεγάλη επιχείρηση ή οργανισμός που να μην έχει ή 
να μην σκέφτεται να αποκτήσει μέσα για να συγκεντρώνει πληροφορίες για 
τους πελάτες του, ή να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να τους εξυπηρετεί 
καλλίτερα. Συχνά με τον όρο αυτό, εννοούν μια βάση δεδομένων της οποίας 
τις πληροφορίες όμως δεν είναι σίγουροι ότι μπορούν να τις αξιοποιήσουν ή 
αν τις αξιοποιούν με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο.

Οι διάφοροι οργανισμοί βρίσκονται σε μια «θάλασσα» δεδομένων. Αυτό 
που επιζητούν είναι οι επιχειρησιακές πληροφορίες που συγκεντρώνουν να 

μπορούν να υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τις 
λειτουργικές τους δραστηριότητες.

Η παρούσα εργασία συνιστά μια παρουσίαση της προσέγγισης Customer 
Relationship Management στη λύση του παραπάνω προβλήματος καθώς 
και στην παρουσίαση ορισμένων σχετικών επιχειρηματικών λύσεων. Η 
διαχείριση σχέσης πελατών (CRM) είναι ένας όρος της βιομηχανίας 
πληροφόρησης / πληροφορικής για τις μεθοδολογίες, το λογισμικό, και τις 
νέες δυνατότητες Διαδικτύου που βοηθούν μια επιχείρηση να διαχειριστεί τις 
σχέσεις πελατών με έναν οργανωμένο τρόπο.

Εννοιολογικά η εργασία χωρίζεται σε δυο ενότητες. Αρχικά αναλύονται τα 
συστατικά χαρακτηριστικά ενός CRM συστήματος, ο ρόλος του σε μια 
σύγχρονη επιχείρηση, η διαδικασία ενσωμάτωσης του σε αυτή καθώς και οι 
διάφορες τεχνολογίες που συνιστούν ένα CRM σύστημα. Καθώς βέβαια 
υπάρχει μια σύγχυση για το αν το Customer Relationship Management 
αποτελεί τεχνολογική εφαρμογή ή οργανωμένες λειτουργίες και 
επιχειρηματική φιλοσοφία έχει δοθεί έμφαση στην επεξήγηση της 
λειτουργίας ενός CRM και του τρόπου με τον οποίο η εφαρμογή του μπορεί 
να βοηθήσει μια επιχείρηση.

Η πρακτική εφαρμογή μιας CRM λύσης γίνεται πιο εύκολα κατανοητή 
μέσα από το δεύτερο μέρος της εργασίας, όπου παρουσιάζονται δέκα 

επιχειρηματικές εφαρμογές CRM. Δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά και 

στις δυνατότητες που έχει η κάθε εφαρμογή έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές 

οι δυνατότητες αυτών των λύσεων και η μεταξύ τους σύγκριση.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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Εδώ πρέπει να επισημάνουμε πως οι πληροφορίες στις οποίες 

βασίστηκε η εργασία βρέθηκαν στα επίσημα site των εταιριών που 
παράγουν CRM εφαρμογές. Δυστυχώς αφορούν σε επιχειρηματικές 
πρακτικές με τις οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα 
εξοικειωθεί.

Σε μια εποχή έντονων οικονομικών ζυμώσεων, οι κάποτε οικείοι και 
ευδιάκριτα διαχωρισμένοι τομείς της οικονομίας αρχίζουν να 
αλληλοκαλύπτονται. Παραδείγματος χάρη ο τραπεζικός τομέας, οι ασφάλειες 
και οι εταιρίες επενδύσεων τείνουν να ενοποιηθούν σε οργανισμούς- 
κολοσσούς. Η απορύθμιση της αγοράς, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ο 
ανταγωνισμός που διαμορφώνεται πια σε παγκόσμιο επίπεδο συντείνουν 
στην κατάργηση των συνόρων μεταξύ των διαφορετικών αγορών και των 
χαρακτηριστικών τους -γεωγραφικοί ή τελωνιακοί περιορισμοί, κανάλια 
διανομής.

Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
επίσης μεταβάλλεται. Οι πελάτες αντιμετωπίζουν πλέον ένα ολοένα και 
διευρυμένο περιβάλλον με προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών, και 
αναμένουν περισσότερα από τους παροχείς τους σε ότι αφορά τις 
εξατομικευμένες προσφορές, ευκολία πρόσβασης, αξία για τα χρήματά τους 
και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών. Είναι πλέον πολύ δύσκολο έως 

αδύνατο να διαφοροποιηθεί ένα προϊόν με βάση την τιμή του και μόνο.
Στόχος των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι να ενδυναμώσουν τις σχέσεις 

της εταιρίας με τους πελάτες της, να χτίσουν μια σχέση πίστης με τους 
πελάτες τους και να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους ανά πελάτη, προϊόν 
κανάλι διανομής, καθώς και το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν.

1.2 Ορισμοί και έννοιες

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι είναι ένα CRM. Σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα του CRMCommunity πρόκειται για τον συντονισμό μεταξύ όλων 
των λειτουργιών μιας επιχείρησης που αφορούν στις σχέσεις της με τους 
πελάτες της και συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες ανθρώπους και τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Adrian Payne η προσέγγιση του 

παραδοσιακού μάρκετινγκ που δίνει έμφαση στα 4Ρ (product, price, 

promotion, place) αντικαθίσταται από την νέα προσέγγιση του δια- 

λειτουργικού μάρκετινγκ που είναι το CRM. Η συγκεκριμένη προσέγγιση

Σελίδα 3



ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
αναγνωρίζει, οπωσδήποτε τα παραπάνω καθοριστικά στοιχεία αλλά 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη και κυρίως 
πολύ-λειτουργική προσέγγιση στο μάρκετινγκ.

Πρόκειται για μια στροφή του ενδιαφέροντος -της επιχείρησης- στους ήδη 
πελάτες της, τους οποίους ανάγει πλέον σε ένα από τα σημαντικότερα 
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η υιοθέτηση και ανάπτυξη πληροφοριακών 
συστημάτων που θα καταστήσουν την πελατεία μιας επιχείρησης το 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Η συλλογιστική πίσω από την υιοθέτηση 
ενός CRM είναι πως η πολιτική μάρκετινγκ της εταιρίας ξεκινά όταν η 
πώληση έχει ολοκληρωθεί (Adrian Payne, 2000).

Τέλος ένας ορισμός από την Meta Group, μια από τις πρωτοπόρες 
εταιρίες αναλυτών και συμβούλων στο χώρο ορίζει το CRM σαν «μια 
εταιρική φιλοσοφία που είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να βελτιστοποιεί την 
αναγνώριση, διατήρηση και αξία του πελάτη. Αυτή η φιλοσοφία εκφράζεται 
πρακτικά με τον αυτοματισμό όλων των οριζοντίως ενοποιημένων 
λειτουργιών της επιχείρησης που αφορούν τα σημεία επαφής της 
επιχείρησης με τον πελάτη είτε στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ ή την 
εξυπηρέτηση πελατών δια μέσω μιας ποικιλίας καναλιών επικοινωνίας».

1.3 Διατήρηση πελατών

To Customer Relationship Management είναι μια συνολική στρατηγική 

αντιμετώπιση βασισμένη στην ιδέα ότι κοστίζει ακριβότερα να αποκτήσεις 
καινούργιους πελάτες από το να διατηρήσεις τους ήδη υπάρχοντες. Η 
άποψη αυτή κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος όταν η οικονομία 
διέρχεται περίοδο κρίσης, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως.

Μετά από σχετικές έρευνες (Gartner Report, 2000) αποδεικνύεται ότι ένα 
5% αύξηση στη διακράτηση πελατών γεννά κέρδος της τάξης μεταξύ 20% 
και 125%. Για να βελτιωθεί η διατήρηση πελατών είναι απαραίτητα τα 
επόμενα βήματα:

ο Μέτρηση του ποσοστού διατήρησης πελατών και ανάλυση 
περιθωρίου κέρδους ανά κατηγορία πελατών.

ο Αναγνώριση των βασικών αιτιών της φυγής των πελατών, 
ο Την ανάπτυξη ή την βελτίωση των ενεργειών που θα 

βελτιώσουν την διατήρηση των πελατών.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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Σήμερα οι πιο πρόσφατες τεχνικές που υποστηρίζονται από CRM 

συστήματα επικεντρώνονται στην ισχυροποίηση των σχέσεων μεταξύ της 
επιχείρησης και των πελατών της χρησιμοποιώντας ακριβέστερη 
πληροφορία και βελτιωμένη εξυπηρέτηση.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Michael Meltzer, από το 1825 έως και το 1925, οπότε 
και δημιουργήθηκαν τα πρώτα βιομηχανικά κονγκλομεράτα υπήρξε μια 
περίοδος που εμφανίστηκαν και εφαρμόστηκαν καινοτόμες πρακτικές 
οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης. Όμως μεταξύ του 1925 και 1985 δεν 
υπήρξε ιδιαίτερη πρόοδος στον τομέα των διοικητικών 
συστημάτων.(Meltzer, 1999)

Το πρώτο κύμα των CRM λύσεων εμφανίστηκε μαζικά στα τέλη του 1980 
μαζί με το reengineering και πολλές εταιρίες διατηρούν έως σήμερα τα 
συστήματα που τότε εγκατέστησαν. Οι ανωτέρω λύσεις αφορούσαν κυρίως 
σε προϊόντα σχετικά με τον αυτοματισμό των πωλήσεων (Sales Force 
Automation). Οι εφαρμογές αυτές ήταν κυρίως προγράμματα που 
λειτουργούσαν σε περιβάλλον MSDOS ή Unix και ήταν κάτι περισσότερο 
από προγράμματα διαχείρισης επαφών. Δεν ήταν δυνατή η προσαρμογή 
τους με τα υπόλοιπα προγράμματα των εταιριών και η συνεργασία τους με 
αυτά περιοριζόταν στην απλή εισαγωγή αρχείων batch, ενώ ήταν 
ανύπαρκτη η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις εφαρμογές από άλλο 
τόπο εκτός της εταιρίας.

Οι εφαρμογές πωλήσεων αυτοματοποίησαν τις θεμελιώδεις 
δραστηριότητες των επαγγελματιών πωλήσεων τόσο εκτός εταιρίας όσο και 
εσωτερικά. Αργότερα άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους και προϊόντα, 
εφαρμογές πλέον βασισμένες στα Windows, σχετικά με την 
κατηγοριοποίηση εσωτερικών διαδικασιών σχετικών με την απόκτηση, 
εξυπηρέτηση και διακράτηση πελατών. Αυτές οι διαδικασίες ποίκιλλαν από 
την παρακολούθηση των στόχων των πωλήσεων με στόχο την δημιουργία 
εξειδικευμένων προγραμμάτων πώλησης για κάθε πελάτη μέχρι την 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης για ολόκληρες σειρές 
προϊόντων ή τμήματα. Παρόλο που η ύπαρξη αυτών των εφαρμογών ήταν 
ενδεικτική της ανάγκης για συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών είχαν 

ένα σημαντικό μειονέκτημα: πρόκειται για εφαρμογές που ήταν πολύ 
ακριβές και «βαριές» στην εισαγωγή και συντήρησή τους.

Η έμφαση αυτών των συστημάτων ήταν στο να βελτιώσουν τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες στο εσωτερικό της εταιρίας καταστώντας τους 
πελάτες περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Στόχος τους ήταν να
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αυτοματοποιήσουν τα πάντα γύρω από την υποστήριξη πελατών, έπειτα τις 
πωλήσεις και τέλος τον τρόπο με τον οποίο οι άμεσοι πωλητές και 
αντιπρόσωποι σχετίζονται με τους πελάτες.

Κατά τη δεκαετία του 90 όμως, καθώς εμφανίστηκε το Διαδίκτυο και 
άρχισε να διαφαίνεται ο καθοριστικός του ρόλος άλλαξαν ριζικά οι 
απαιτήσεις των εταιριών σχετικά με τις σχέσεις τους με τους πελάτες. Η 
εμφάνιση και διάδοση του διαδικτύου δεν σημαίνει μόνο ότι οι υπάρχοντες 
και μελλοντικοί / πιθανοί πελάτες έχουν στη διάθεσή τους ένα ακόμη κανάλι 
μέσω του οποίου μπορούν να αντιδρούν και να επικοινωνούν με τις 
επιχειρήσεις, αλλά και ότι η δεδομένη αρχιτεκτονική των CRM μπορεί να 
καταστεί απαρχαιωμένη.

Εδώ είναι που κάνει την εμφάνισή του το e-CRM. Τα πρώτα προϊόντα του 
είδους έκαναν την εμφάνισή τους περίπου γύρω στο 1997 και αξίζει να 
σημειωθεί ότι σε αυτή την νέα αγορά εισέβαλλαν πρώτες νεοσύστατες 
εταιρίες όπως οι eGain, Genesis, Octane, Silknet και άλλες και όχι οι 
κολοσσοί όπως η Siebel που μάλλον καθυστέρησαν (Sarah L. Roberts-Witt, 
2000).

Αρχικά αυτά τα προϊόντα επικεντρώνονταν στο να βοηθούν τις εταιρίες να 
χειριστούν την εξυπηρέτηση των πελατών τους που έκαναν αναζητήσεις 
μέσω e-mail ή μέσω φορμών που ήταν βασισμένες στο διαδίκτυο. Καθώς 
όμως η αγορά αναπτύσσονταν γρήγορα διάφοροι κατασκευαστές CRM 
συστημάτων άρχισαν να προσφέρουν ολοκληρωμένα προϊόντα που 

επέτρεπαν στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν πολλαπλά κανάλια 
επικοινωνίας με τους πελάτες τους και να τα διαχειρίζονται καθώς και να 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες από αυτά μέσα από ένα και μοναδικό 
σύστημα.

Καθώς οι επιχειρήσεις δημιουργούν ποικίλα κανάλια επικοινωνίας με τον 
καταναλωτή όπως είναι το e-mail, τα chat-rooms η μεταφορά φωνής μέσω 
του πρωτοκόλλου του Internet, το παραδοσιακό τηλέφωνο ή ακόμα και το 
βίντεο ή η αμφίδρομη τηλεόραση εντείνεται η ανάγκη να διατηρηθεί μια 
συνεχής παρακολούθηση του καταναλωτή, άσχετα από το κανάλι 
επικοινωνίας του. Ενισχύονται ακόμα περισσότερο τα εξατομικευμένα 
χαρακτηριστικά όπως εφαρμογές που θα επιτρέπουν τους πωλητές 

οπουδήποτε βρίσκονται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες πωλήσεων 
και πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών μέσω κινητών τηλεφώνων.
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Επίσης έχουν κάνει την εμφάνισή τους εφαρμογές που επιτρέπουν την 

συλλογή πληροφοριών, την διάδραση και τελικά την συνεργασία μεταξύ των 
παραγωγών και των επιχειρηματικών συνεργατών - π.χ. μεταπωλητών των 
προϊόντων τους (Partnership Relationship Management).

Πρέπει να σημειώσουμε πως πριν εμφανιστούν τα CRM που χειρίζονται 
τις πληροφορίες που αφορούν σε πελάτες πολλές επιχειρήσεις που είχαν 
εφαρμόσει ERP συστήματα και αντιμετωπίζουν ταχεία αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον ψάχνουν τρόπους για να εκμεταλλευτούν όλες τις οικονομικές 
και λοιπές πληροφορίες που ήδη έχουν αποθηκευμένες στα υπάρχοντα 
συστήματά τους. Για το λόγο αυτό πολλοί προμηθευτές ERP εφαρμογών 
αποφασίζουν να κατασκευάσουν εξατομικευμένες λύσεις CRM έτσι ώστε να 
τα συνδέσουν με τα υπάρχοντα ERP προγράμματα τους.
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3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ 

ΜΕ ΤΑ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι οργανώσεις παγκοσμίως υποβάλλονται στις θεμελιώδεις μετατοπίσεις 
στο πώς λειτουργούν και αλληλεπιδρούν με τους πελάτες και τις προοπτικές 
της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της 
δεκαετίας του ΌΟ, πολλές οργανώσεις εφάρμοσαν τον επανασχεδιασμό (re
engineering) των επιχειρησιακών διαδικασιών τους για να μειώσουν τις 
δαπάνες τους και να γίνουν αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές. Ακόμα 
αυτές οι οργανώσεις επίσης αντιλήφθηκαν ότι η οικοδόμηση της 
απαραίτητης τεχνολογίας για να επιτύχει αυτούς τους στόχους τους ήταν 
ακριβή, δύσκολη, και η εφαρμογή και αξιοποίηση της παίρνει πάρα πολύ 
χρόνο.

Αυτή την περίοδο πολλές επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Ηνωμένες 
Πολιτείες εγκαθιστούν τις εφαρμογές Enterprise Resource Planning (ERP). 
Αυτές οι εφαρμογές τους βοήθησαν να αυτοματοποιήσουν και να 
βελτιστοποιήσουν τις εσωτερικές επιχειρησιακές τους διαδικασίες — σε 
τομείς όπως η χρηματοδότηση, η κατασκευή, η διαχείριση καταλόγων, και το 
ανθρώπινο δυναμικό — απελευθερώνοντας έτσι τα μεσαία κυρίως 

διευθυντικά στελέχη από μερικές από τις τακτικές, καθημερινές διαδικασίες 
της διεύθυνσης μιας επιχείρησης.

Το ενδιαφέρον των εταιριών, όμως από τότε έως σήμερα, έχει 
μετατοπιστεί από τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών περισσότερο 
στους πελάτες. Οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις, ως πελάτες, άρχισαν να 
επιζητούν περισσότερη προσοχή και άμεση εξυπηρέτηση. Οι έξυπνες 
επιχειρήσεις ρυθμίζουν τώρα τις επιχειρησιακές πρακτικές τους με το να 
επικεντρώσουν εκ νέου τις προσπάθειές τους εξωτερικά. Λόγω της ανάγκης 
να συγκεντρωθούν περισσότερο στους πελάτες, πολλές επιχειρήσεις 
γυρίζουν στην τεχνολογία άλλη μια φορά — αυτή τη φορά στο Customer 
Relationship Management - στο CRM, λογισμικό διαχείρισης σχέσεων 
πελατών.

Όπως το ERP, οι λύσεις CRM εστιάζουν στην αυτοματοποίηση και τη 
βελτίωση των διαδικασιών στις εφαρμογές front office όπως οι πωλήσεις, το 

μάρκετινγκ, η εξυπηρέτηση πελατών. To CRM πηγαίνει παραπέρα 

βοηθώντας τις οργανώσεις να μεγιστοποιήσουν τα πελατοκεντρικά στοιχεία
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συμπεριφοράς, τους δηλαδή και να στραφούν στους πελάτες και τις 
προοπτικές τους.

Εκτιμώντας ότι οι εφαρμογές ERP μπορούν να οδηγήσουν στη 
βελτιωμένη οργανωτική αποδοτικότητα, το CRM στοχεύει να βελτιώσει την 
οργανωτική αποτελεσματικότητα με τη μείωση των εξόδων πωλήσεων και 
την πλήρη αξιοποίηση του κύκλου ζωής του πελάτη και / ή του προϊόντος, 
τον προσδιορισμό των νέων αγορών και / ή νέων καναλιών επικοινωνίας για 
την επέκταση, και τη βελτίωση της αξίας πελατών, της ικανοποίησης, της 
αποδοτικότητας, και της διατήρησης τους.

Και με το συνδυασμό του ERP και CRM για να διαμορφώσουν ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα οι οργανώσεις μπορούν να γίνουν λειτουργικά πιο 
αποδοτικές και αποτελεσματικές στις σχέσεις τους με τους πελάτες, ενώ 
συγχρόνως θα εξερευνούν νέες δυνατότητες και αναδυόμενες 
επαγγελματικές ευκαιρίες όπως το e-Business.

3.1 Διαφορές μεταξύ CRM και ERP συστημάτων

Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τα στοιχεία εκείνα που 
αποκαλύπτουν διαφορετικό προσανατολισμό που έχουν οι δυο αυτοί τύποι 
συστημάτων μέσα σε μια επιχείρηση. Με την παρουσίαση των περιοχών 
όπου εστιάζουν οι δυο τύποι εφαρμογών υποστηρίζεται ότι τα ERP 
συστήματα εστιάζουν κυρίως σε μια αριστοποίηση δομημένων, 
ντετερμινιστικών λειτουργιών (π.χ. στην παραγωγή και την κοστολόγηση 

της) ενώ τα CRM συστήματα που αφορούν στη συμπεριφορά πελατών 
προσπαθούν να τη μετρήσουν και να τη μοντελοποιήσουν και η οποία 
αποτελεί ένα τυχαίο, μη δομημένο και δυναμικό μέγεθος.
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Ιδιότητα Εφαρμογές ERP Εφαρμογές CRM

Στο εσωτερικό της επιχ/σης: Στο εξωτερικό της
Στρατηγική εστίαση Λειτουργική επιχ/σης: Σχέσεις με

αποτελεσματικότητα πελάτες

Επιχειρησιακό
πλεονέκτημα

Έλεγχος του κόστους
Βελτίωση της 
απόδοσης της 
επιχ/σης

Τομέας Κατασκευή Υπηρεσίες

Φύση
επιχειρησιακών
διαδικασιών

Δομημένες, μετρήσιμες Τυχαίες, μη δομημένες

Εστίαση των διαδι
κασιών

Στις συναλλαγές Στο χτίσιμο σχέσεων

Αριθμός
Εσωτερικών
χρηστών

10 έως 100 1.000 έως 10.000

Αριθμός
Εσωτερικών
χρηστών

10 έως 100 100.000+

Σχήμα 1: Διαφορές μεταξύ CRM και ERP (Πηγή: Siebel 7:Delivering the Best 
Customer Relationship Management at the Lowest Total Cost of 
Ownership)
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4. ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ CRM

4.1 Γενικά
Σύμφωνα με την Julie Hahnke ο κύκλος ζωής δηλαδή η εξέλιξη ενός 

CRM ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:
ο Φάση ενσωμάτωσης ή συγκέντρωσης.
Περιλαμβάνει την ενσωμάτωση όλων των front-office 

εφαρμογών (π.χ. μια εφαρμογή SFA και ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα) και κεντρική συγκέντρωση των πληροφοριών για 
τους πελάτες.

ο Φάση ανάλυσης.

Κατά τη διάρκεια της καθίσταται δυνατή η επεξεργασία και 
η εξαγωγή συμπερασμάτων των πληροφοριών που έχουν 
συγκεντρωθεί στην πρώτη φάση. Εδώ αναγνωρίζονται 

αγοραστικές συνήθειες που επαναλαμβάνονται και γίνονται 
συσχετίσεις που βοηθούν στην πρόβλεψη μελλοντικών 
καταναλωτικών συμπεριφορών.

ο Φάση λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
Διεκπεραίωση των στρατηγικών αποφάσεων που 

ενδυναμώνουν τις σχέσεις με τους πελάτες.

4.2 Διαδικασία ενσωμάτωσης του CRM στην 
επιχείρηση

Σύμφωνα με την Brenda Moncla πρόκειται για μια πελατοκεντρική 

πληροφοριακή δομή η οποία προσφέρει όχι μόνο λειτουργικές τεχνολογίες 
(επιχειρησιακές διαδικασίες προσανατολισμένες προς τις συναλλαγές) αλλά 
επίσης και αναλυτικές τεχνολογίες.
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Μοντέλο ενσωμάτωσης του CRM στην επιχείρηση

Προσαρμογή Συγκέντρωση Κατηγοριοποίη- Εξατομί-
Της CRM και φιλτράρισμα ση των πελα- κευση των
Στρατηγικής ccov δεδομένων των σύμφωνα ηαδράσεων Συνεχής
Με τους των πελατών με τις αγοραστι- Επιχείρησης Αξιολό-
Στόχους της κες τους Πελάτη γηση \
Επιχείρησης συνήθειες του

CRM

♦ Αξιολόγηση των ♦ Υιοθέτηση ♦ Αναγνώριση ♦ Εξατομίκευση ♦ Μέτρηση
αναγκών της επι- τεχνολογικής ψυχογραφικών και αυτοματι- αποτελεσμάτων.
χείρησης. Υποδομής. Προφίλ. σμός επαφών Υιοθέτηση
♦ Επικοινωνία των ♦ Ενοποίηση ♦ Αξιοποίηση με πελάτες, νέων πρακτικών.
στόχων της. Όλων των τους στον

σημείων σχεδίασμά
επαφής προϊόντων
με πελάτες. και υπηρε-

ιών.

Σχήμα 2: Μοντέλο ενσωμάτωσης του CRM στην επιχείρηση (Πηγή: BEST 

PRACTICES LLC)
Μια επιτυχημένη στρατηγική CRM ξεκινάει με την αξιολόγηση των 

επιχειρησιακών αναγκών και τον σχεδίασμά του CRM συστήματος με στόχο 
την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της επιχείρησης (Best Practices LLC, 
2001).

Για την επιτυχημένη εισαγωγή και λειτουργία CRM συστημάτων οι 
επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ή να δημιουργήσουν ένα δομημένο και 
κατανοητό αρχείο με τις δράσεις και αντιδράσεις της επιχείρησης με τον 
πελάτη και τις προτιμήσεις του για υπάρχοντα ή νέα προϊόντα. Πίσω από 
κάθε πετυχημένη εφαρμογή του CRM βρίσκεται μια ή περισσότερες βάσεις 
δεδομένων που συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον πελάτη καθόλη την 
διάρκεια του κύκλου ζωής του. Με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών 

υποστηρίζονται βάσεις δεδομένων που ενσωματώνουν πληροφορίες που 

συλλέγονται από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας με τον πελάτη. Ένα 

επιτυχημένο CRM σύστημα πρέπει να διαχειρίζεται τηλεφωνικά κέντρα, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές φαξ, ΑΤΜς, ακόμα και «έξυπνους
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πράκτορες» σε ένα μοναδικό «κέντρο εξυπηρέτησης», έτσι ώστε να 
διοχετεύει προσφορές ή προϊόντα στους «κατάλληλους» πελάτες.

Επίσης ένα CRM με τα στοιχεία που συγκεντρώνει για κάθε πελάτη 
μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη ψυχογραφικών χαρακτηριστικών όπως 
προτιμήσεις, σύνθεση οικογένειας, προηγούμενες αγορές, και έτσι να 
αναγνωρίσει κίνητρα που ωθούν τους πελάτες σε αγορές. Με βάση αυτά τα 
χαρακτηριστικά μπορούν να σχεδιαστούν νέα προϊόντα για συγκεκριμένες 
ομάδες-στόχους.

Ο τελικός στόχος όμως ενός CRM συστήματος είναι η ικανότητα να 
επικοινωνεί η επιχείρηση με κάθε ένα από τους πελάτες της ξεχωριστά. 
Εξατομικευμένες επιφάνειες εργασίας και διεπαφής συντελούν στη 
δημιουργία εμπιστοσύνης απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη μιας 
μακρόχρονης και αποδοτικής σχέσης μεταξύ επιχείρησης και πελάτη.

Επίσης τα τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία που ενσωματώθηκαν στα 

CRM παρέχουν την δυνατότητα στους καταναλωτές να δημιουργήσουν 
διεπαφές που τους επιτρέπουν να ψάχνουν πληροφορίες για προϊόντα και 
υπηρεσίες κατά το δοκούν 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα.

4.3 Συστατικά στοιχεία CRM στρατηγικής

Πίσω από την εφαρμογή ενός οποιουδήποτε CRM βρίσκεται 
οπωσδήποτε μια επιχειρησιακή στρατηγική όπου θα πρέπει να έχουν 
αποκρυσταλλωθεί το που βρίσκεται η επιχείρηση καθώς και το που στοχεύει 
να φτάσει με την εισαγωγή ενός CRM. Οι στόχοι δεν είναι απαραίτητο να 
είναι ποσοτικοί θα πρέπει όμως να είναι με κάποιο τρόπο μετρήσιμοι. Τα 
στοιχεία που αποτελούν τον κορμό της εισαγωγής ενός CRM συνοψίζονται 
στα παρακάτω:

• Καθορισμός της στρατηγικής και των στόχων της 
εταιρίας: δήλωση των πόρων της επιχείρησης που θα 
χρησιμοποιηθούν και μέτρηση των αποτελεσμάτων.

• Αναγνώριση των πελατών: Οι επιχειρήσεις πρέπει να 

προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια πλήρη εικόνα των πελατών 

τους, συγκεντρώνοντας, οργανώνοντας και αναλύοντας πληροφορίες 
γι’ αυτούς.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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• Χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες: Οι

εταιρίες προσπαθούν να δημιουργήσουν αναγνωρισιμότητα και 
πίστη στα προϊόντα τους ή στις ίδιες.

• Διατήρηση πελατών: Η αξία για την επιχείρηση που 
προκύπτει από την αύξηση των πωλήσεων που προκύπτει από την 
διατήρηση των πελατών που αποτελούν κρίσιμη μάζα για την 
επιχείρηση ή της αφήνουν μεγάλα περιθώρια κέρδους.

• Ικανοποίηση πελατών: Πρέπει να υιοθετηθούν συστήματα 
μέτρησης για να καταμετρηθεί η ικανοποίηση των πελατών.

4.4 Το μοντέλο της Arthur Andersen για την επιχειρησιακή 
ολοκλήρωση

Σύμφωνα με τον Bob Seekely για να ανταποκριθεί μια επιχείρηση στο 
ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον πρέπει η στρατηγική που έχει 
διαμορφώσει να μεταδοθεί και να είναι κατανοητή στον καθένα μέσα στην 
επιχείρηση. Πόσο μάλλον στην περίπτωση που η στρατηγική αφορά στην 
αλλαγή που επιφέρει στην επιχείρηση η εισαγωγή ενός CRM. Η 
ολοκλήρωση ανθρώπων, επιχειρησιακών λειτουργιών και τεχνολογίας 
εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα και τα συστατικά της παρουσιάζονται ως 
ακολούθως.

Σχήμα 3 :Το μοντέλο της Arthur Andersen για την επιχειρησιακή 

ολοκλήρωση (Πηγή Bob Seekely 2001, Analytic Applications)

achieve

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Αποτελεί τη βάση για την κοινή κατανόηση των στόχων 
που θέλει να μεταδώσει η επιχείρηση στο εσωτερικό της. Η στρατηγική

Σελίδα 15



ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
πρέπει να κοινοποιηθεί ανοιχτά, να είναι κατανοητή και να ωθεί τους 
ανθρώπους να ενεργήσουν και να είναι ευαίσθητοι και ανοιχτοί στα 
ερεθίσματα ενός δυναμικά μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ: Η κριτική μάζα και συχνά το δυσκολότερο σημείο για να 
διορθωθεί. Οι άνθρωποι της εταιρίας θα πρέπει να είναι «μορφωμένοι» με 
την στρατηγική της εταιρίας, εκπαιδευμένοι σε επιχειρηματικές διαδικασίες, 
ενισχυμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία και την πληροφορία που θα τους 
δίνουν την εξουσία να παίρνουν αποφάσεις και θα τους επιτρέψουν να 
εξυπηρετούν καλλίτερα τους πελάτες τους και να υποστηρίζουν την 
επιχειρησιακή στρατηγική.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εδώ επικεντρώνεται η κυρίως δουλειά που πρέπει να 
γίνει γα να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση λειτουργεί. Οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες πρέπει να είναι λεπτομερείς και απλουστευμένες 
ώστε να είναι αποτελεσματικές και να επιβεβαιώνεται και επαληθεύετε ότι 
υποστηρίζουν την στρατηγική της εταιρίας.

ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΑ: Μας επιτρέπει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο 
δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά και τον τρόπο με τον οποίο 
τοποθετούμαστε στην αγορά. Όμως πρέπει να είναι ένα εργαλείο που να 
υποστηρίζει την επιχειρησιακή στρατηγική και επιτρέπει στους ανθρώπους 
μιας επιχείρησης να εκτελέσουν αυτή τη στρατηγική απλά και 

αποτελεσματικά. Επιπλέον, νέες τεχνολογίες μπορούν να διαμορφώσουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του μέλλοντος.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ CRM

Τα περισσότερα CRM δεν είναι εφαρμογές γραμμένες σαν μια ατέλειωτη 
γραμμή κώδικα, αλλά αποτελούνται από αντικείμενα που μπορούν να 
«συναρμολογηθούν» έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ξεχωριστές ανάγκες 
κάθε πελάτη.

Ξεκινούν δηλαδή από τα σημεία της επιχείρησης μέσω των οποίων 
έρχονται σε επαφή με αυτήν οι πελάτες και εξαπλώνονται και «αγκαλιάζουν» 
όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, οπουδήποτε υπάρχουν στοιχεία που 
ενδιαφέρουν, αφορούν ή μπορούν να αξιοποιηθούν για την διατήρηση των 
πελατών.

Η θέση μιας CRM λύσης μέσα στην επιχείρηση φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 4: Τα βασικά επίπεδα μιας ολοκληρωμένης CRM λύσης (Πηγή 
Βλαχοπούλου Μάρω, 2001)
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6. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ CRM 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα παρακάτω συστατικά στοιχεία των εφαρμογών CRM θεωρούνται 
απαραίτητα για να θεωρείται ολοκληρωμένη μια εφαρμογή CRM και να 
καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης που αφορούν στις λειτουργίες 
των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών.

• Σύστημα διοίκησης / διαχείρισης ευκαιριών (Opportunity 
Management System ) Επιτρέπει τη διαμόρφωση βημάτων- 
διαδικασιών στη διαδικασία πώλησης συμπεριλαμβανομένων και 
στοιχείων ροής της εργασίας. Τα OMSs επιτρέπουν την μεταξύ 

επιχειρήσεων πώληση (Β2Β) καθοδηγώντας τους υπαλλήλους 
πωλήσεων στα επόμενα βήματα που απαιτούνται για να κλείσουν τις 
διαπραγματεύσεις και να διαχειριστούν τις δραστηριότητες 
πωλήσεων.

• Σύστημα διαμόρφωσης πωλήσεων (Sales Configuration 
System) Λυτό το σύστημα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
διαμορφώσουν τα προϊόντα τους, την τιμολόγηση, τις ενέργειες 

προώθησης, τις υπηρεσίες, τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τις 
καμπάνιες μάρκετινγκ.

• Διαχείριση σχέσης εταίρων (Partnership Relationship 
Management) Λυτές οι εφαρμογές ενισχύουν τις δυνατότητες μιας 
επιχείρησης να εργαστεί και να αυξήσει τη ζήτηση από μέρους των 
συνεργατών / μεταπωλητών έτσι ώστε να διακινεί 
αποτελεσματικότερα τα προϊόντα της μέσω των δικτύων της και να 
εξυπηρετεί καλλίτερα τους τελικούς καταναλωτές των προϊόντων της.

• Αλληλεπιδραστικό σύστημα πωλήσεων (Interactive Selling 
System) Αφορά στην τεχνολογία- εφαρμογή που επιτρέπει σε 
καταναλωτές και επιχειρήσεις να συνδιαλλάσσονται μεταξύ τους 
χωρίς να παρεμβαίνουν πωλητές. Υπάρχουν τρεις τρόποι χρήσης 
ISS:

ο Σχέσεις πρόσωπο με πρόσωπο Εδώ ο άμεσος 
πωλητής ή ο μεταπωλητής έχει τον πλήρη έλεγχο του ISS σε 
μια κατάσταση πώλησης όπου αντιμετωπίζει τον πελάτη.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σελίδα 18



ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ο Σχέση όπου παρεμβάλλεται το Διαδίκτυο Εδώ οι 

αντιπρόσωποι πωλήσεων και οι πελάτες μοιράζονται τον 
έλεγχο του ISS μέσω μιας κοινής επικοινωνίας μέσω Internet.

ο Η αυτοεξυπηρέτηση πελατών / το ηλεκτρονικό εμπόριο 
Εδώ οι πελάτες είναι στον πλήρη έλεγχο του ISS μέσω 
Internet ή μέσω αυτόματων πωλητών.

• Διαχείριση αμοιβών, κινήτρου / μπόνους. (Incentive 
Compensation Bonus) Αυτές οι εφαρμογές διαχειρίζονται τα σχέδια 
αμοιβών, τις ποσοστώσεις, την διαμόρφωση αμοιβών βάσει 
κλίμακας / στόχων πωλήσεων καθώς επεξεργάζονται τις συναλλαγές 
πωλήσεων που αποφέρουν προμήθεια στους πωλητές. Παρέχουν 
την δυνατότητα δημιουργίας έκθεσης για τις πωλήσεις, τη διαχείριση 
και τη χρηματοδότηση. Όταν ενσωματώνονται με εφαρμογές 
πώλησης, παρέχουν στις πωλήσεις τη διαφάνεια στις αμοιβές βάσει 
κινήτρων, καθώς και τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προσδιορίσει 
ακριβώς την πηγή των εισοδημάτων της.

• Διαχείριση περιεχομένου (Content Management) Αυτές οι 
εφαρμογές επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εμφανίσουν και να 
έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενα αναλύσεων όπως π.χ., κείμενο, 
γραφική παράσταση, ζωτικότητα και βίντεο.

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (E-service) Αυτό περιλαμβάνει τις 
εφαρμογές και τα εργαλεία που εξουσιοδοτούν τους πελάτες, τους 

συνεργάτες και τους υπαλλήλους της επιχείρησης για την 

αυτοεξυπηρέτηση και τις αλληλεπιδράσεις με την επιχείρηση μέσω 
του Διαδικτύου ή μέσω intranets ή extranets.

• Διαχείριση κλήσεων (Call Management) Η λειτουργία αυτή 
που συνιστά πρωταρχικό στοιχείο των εφαρμογών εξυπηρετήσεων 
και υποστήριξης πελατών, αυτό το συστατικό χρησιμοποιείται για να 
καταγράψει τα εισερχόμενα τηλεφωνήματα και τις συναλλαγές, και να 
διαχειριστεί τη συναλλαγή από την έναρξη της έως το τέλος της.

• Υπηρεσία δικτύου πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών 
(Field Service and Dispatch) Αυτά τα σύνθετα συστήματα 

περιλαμβάνουν ενότητες για τη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων, 

την πρόβλεψη και προγραμματισμό για εργατικό δυναμικό, την 
διαχείριση συμβάσεων και εξουσιοδοτήσεων, την αποστολή

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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τεχνικών, τον προγραμματισμό παραγωγής συναρμολογούμενων 
μερών ή ανταλλακτικών.

• Εξατομίκευση Αποτελεί μάλλον δυνατότητα που εμπεριέχεται 
στις εφαρμογές και χρησιμοποιεί τα συνεχώς ρυθμιζόμενα προφίλ 
των τελικών χρηστών. Η εξατομίκευση περιλαμβάνει επίσης την 
δυνατότητα προσδιορισμού του ενδιαφέροντος του τελικού χρήστη 
βασισμένο στις προτιμήσεις ή τη συμπεριφορά, κατασκευάζοντας 
επιχειρησιακούς κανόνες για να επιλεγεί το σχετικό περιεχόμενο που 
θα παρουσιαστεί στον τελικό χρήστη με μια συνεκτική μορφή.

• Data marts / Εργαλεία ανάλυσης Περιλαμβάνει τη 
χρησιμοποίηση του λογισμικού για να απαντάει σε ειδικά ερωτήματα, 
την υποβολή έκθεσης, την ανάλυση, την υποστήριξη των 
στρατηγικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων βασιζόμενη σε 
δεδομένα που βρίσκονται στις data warehouses ή σε data marts .

• Σύστημα διαχείρισης εκστρατείας μάρκετινγκ (Campaign 
Management System) Αυτό το διοικητικό εργαλείο βάσεων 
δεδομένων χρησιμοποιείται από τα τμήματα πωλήσεων ή / και 

μάρκετινγκ για να σχεδιάσει και να εκτελέσει καμπάνιες διαφημιστικές 
μέσω ενός ή περισσοτέρων διαύλων επικοινωνίας και να ανιχνεύσει 
και να μετρήσει τα αποτελέσματα εκείνων των εκστρατειών.

6.1 Πως και γιατί data warehouses χρησιμοποιούνται

Παραπάνω αναφέρθηκαν τα data marts σαν ένα συστατικό στοιχείο των 
CRM. Πράγματι δεν είναι υπερβολή αν πούμε πως τα CRM χρωστάνε την 

ύπαρξη τους στην τεχνολογία των βάσεων δεδομένων που κατέστησε 
δυνατή την αποθήκευση και αξιοποίηση τεράστιου όγκου δεδομένων που 
αφορούν στους πελάτες μιας επιχείρησης. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 
ιδιότητές τους που χρησιμοποιούνται από ένα CRM.

ϊ. Η πιο συχνή χρήση μιας data warehouse είναι για την 
ανάλυση ιστορικών δεδομένων, την ανακάλυψη τάσεων και 
συσχετίσεων και την προβολή διαφόρων σεναρίων στο μέλλον.

Μ. Οι πιο αξιόπιστες αναλύσεις είναι σχεδόν πάντα αποτέλεσμα 
«αναλυτικών εκστρατειών» των οποίων το ξεκίνημα, οι διαδρομές 

που ακολουθήθηκαν και η κατάληξη δεν θα μπορούσαν να έχουν 

προβλεφθεί. Δηλαδή πολλές φορές ξεκινάμε με κάποια ερωτήματα
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αλλά στην πορεία της ανάλυσης τα δεδομένα ή / και η φύση τους μας 
οδηγούν σε άλλα οδηγώντας μας.
ίϋ. Παρόλο που είναι πάντα δυνατό να συναρμολογήσουμε 
σύνολα αριθμών όπως π.χ., σύνολα, μέσους όρους, κ.α. ο βαθμός 
λεπτομέρειας της αποθηκευμένης πληροφορίας σε μια βάση 
δεδομένων, περιορίζεται στο βαθμό ακρίβειας με τον οποίο η 
πληροφορία μπορεί να αποσυντεθεί, να αναλυθεί και να 
επανασυντεθεί.
ϊν. Οι data warehouses είναι έτσι δομημένες ώστε να φέρνουν 
δεδομένα από πολλές και διαφορετικές πηγές σε ένα μέρος έτσι 
ώστε τα δεδομένα να μπορούν να ταιριαστούν να συγχωνευθούν ή 
να συγκριθούν. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο οι διαφορετικές πηγές 
των δεδομένων πρέπει να έχουν συγκεκριμένο εταιρικό ορισμό να 
είναι ανανεώσιμες και να έχουν τον ίδιο βαθμό ανάλυσης / 
λεπτομέρειας στοιχείων.

6.2 Συνοπτική παρουσίαση του ε-CRM

To e-CRM δεν σημαίνει απλώς ηλεκτρονικό CRM. To e-CRM είναι 
διαχείριση πελατών σε ένα εντελώς καινούργιο περιβάλλον, το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν, όπου η εταιρία έχει να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα της 
διαχείρισης και διοίκησης των σχέσεών της με πελάτες που είναι πιο 
έμπειροι και απαιτητικοί.

Η ασύρματη τεχνολογία και η αυτοματοποίηση των πωλήσεων (Field 
Force Automation, FFA) θεωρούνται πλέον από τα συστατικά στοιχεία των 
νέων CRM λύσεων. Οι τεχνολογίες της ασύρματης μεταφοράς δεδομένων 
επιτρέπει στους πωλητές, στο προσωπικό που παρέχει υποστήριξη και/ ή 
service να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες για τους πελάτες 
και την επιχείρηση, να αποστέλλουν και να αναζητούν δεδομένα κ.α. Οι 
συσκευές ασύρματης επικοινωνίας καθιστούν σίγουρο ότι η πληροφορία θα 
είναι πρόσφατα ενημερωμένη και προσβάσιμη από τους εργαζομένους που 
δουλεύουν εκτός της επιχείρησης.

Αναμένεται ότι η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών θα δημιουργήσει νέες 
εφαρμογές και καινοτόμους τρόπους πώλησης επικοινωνίας και 

εξυπηρέτησης πελατών, όπως π.χ. η μεταφορά φωνής μέσω του 

πρωτοκόλλου του Internet ή η αμφίδρομη τηλεόραση.
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6.3 Τεχνολογίες CRM

Η πληροφορική και οι σχετικές με αυτή τεχνολογίες παίζουν πρωταρχικό 
ρόλο στην εφαρμογή ενός CRM. Η τεχνολογία είναι κύριος αρωγός στην 
διαχείριση των πληροφοριών που απαιτούνται για να κατανοήσουμε τους 
πελάτες και να εισάγουμε την κατάλληλη στρατηγική CRM.

Διακρίνονται, σύμφωνα με την Ronni Τ. Marshak (Patricia Seybold 
Group) δυο διαφορετικοί τύποι εφαρμογής της τεχνολογίας για την 
υποστήριξη της διαχείρισης πελατών.

Α. Οι εφαρμογές με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι πελάτες και 
όπου συνήθως υπάρχει και μια δράση-αντίδραση μέσω αυτών των 
εφαρμογών και των πελατών με τους εργαζόμενους της επιχείρησης, 

τον δικτυακό της τόπο κ.α. Τέτοιες εφαρμογές είναι:

ο Εφαρμογές αυτοματοποίησης πωλήσεων: 
περιλαμβάνουν δυνατότητες όπως παρακολούθηση 
προσφορών, διοίκηση ευκαιριών (opportunity management), 
διαχείριση επαφών με πελάτες και τέλος πολλές μορφές του 
PRM.

ο Εφαρμογές υποστήριξης πελατών και παροχής 
υπηρεσιών μετά την πώληση: αφορούν σε εφαρμογές όπως 
διαχείριση τηλεφωνικών κέντρων, αυτοματοποίηση help-desk 
και εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης γνώσης για επίλυση 
προβλημάτων πελατών.

ο Εφαρμογές αυτοματοποίησης πολιτικής μάρκετινγκ: 
περιλαμβάνει εφαρμογές όπως συστήματα αυτόματης 
απάντησης e-mail, συστήματα διαχείρισης καμπάνιας 
μάρκετινγκ ή εργαλεία ερευνών μάρκετινγκ ή διαγωνισμών 
πελατών και τη διοίκηση και διανομή διαφημιστικού ή / και 
πληροφοριακού υλικού σε πωλητές και συνεργάτες / 
μεταπωλητές.

Β. Εφαρμογές που αφορούν στην ερμηνεία και διαχείριση μέσα 

στην επιχείρηση πια των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από τις
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ανωτέρω εφαρμογές για τους πελάτες της επιχείρησης. Στη 
βιβλιογραφία αυτές οι εφαρμογές συναντιούνται με τον όρο 
Customer Intelligence (Lynne Harvey, 2000) και μπορούν να 
χωριστούν στις εξής κατηγορίες.

ο Εργαλεία συλλογής πληροφοριών για τους πελάτες, 
ο Εργαλεία αποθήκευσης των πληροφοριών 
ο Εργαλεία επεξεργασίας των ανωτέρω πληροφοριών, 
ο Εργαλεία πρόσβασης 
ο Εργαλεία οργάνωσης 
ο Εργαλεία ανάλυσης και μοντελοποίησης.

Ο διαχωρισμός μεταξύ των διαφορετικών εφαρμογών δεν είναι βέβαια, τις 
περισσότερες φορές ευδιάκριτος καθώς οι εφαρμογές που ανήκουν στην 
πρώτη κατηγορία και αλληλεπιδρούν με τον πελάτη είναι αυτές που 
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων για αυτούς ή χρησιμοποιούνται 
ως κανάλια για να περάσει η επιχείρηση την πολιτική που έχει αποφασίσει 
μετά από μοντελοποίηση και επεξεργασία ων δεδομένων της.

Πρέπει να επισημανθεί ότι στην αρθρογραφία επικρατεί κάποια σύγχυση 
ως προς το αν είναι μόνο οι εφαρμογές της πρώτης κατηγορίας CRM ή και 
των δύο. Καθώς όμως οι προμηθευτές CRM συστημάτων και οι 
περισσότεροι αρθρογράφοι ονομάζουν CRM το σύνολο των εφαρμογών 
στην παρούσα εργασία θα υιοθετηθεί η άποψη ότι ολοκληρωμένη CRM 
εφαρμογή είναι αυτή που περιλαμβάνει εφαρμογές επαφών με τους πελάτες 
αλλά και διαχείρισης των πληροφοριών.

Σύμφωνα με την CRM Bible της Pine το CRM επιχειρεί να διαχειριστεί την 
άυλη υπόσταση της επιχείρησης (πελατειακή πίστη) σε αντίθεση με τα ERP 
π.χ. που επικεντρώνονται στην διαχείριση των περιουσιακών πόρων της 
επιχείρησης.
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6.4 Λόγος ύπαρξης των CRM

Η ανάλυση πελατών και η μοντελοποίηση συμπεριλαμβάνουν την 
αναγνώριση, εξαγωγή και ξεκαθάρισμα των δεδομένων που αφορούν στους 
πελάτες για δραστηριότητες τόσο ποικίλες όπως η αξιολόγηση κινδύνου και 
η προώθηση νέων προϊόντων. Πρέπει να παράγουμε μοντέλα που θα μας 
βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την σχέση του πελάτη με την εταιρία, να 
προβλέψουμε πιθανή μελλοντική συμπεριφορά, να αναγνωρίσουμε αν ένας 
πελάτης αξίζει για την επιχείρηση, αν και κατά πόσο θα ανταποκριθεί σε μια 
συγκεκριμένη διαφημιστική δραστηριότητα κ.α.

Η διαδικασία της τμηματοποίησης των πελατών είναι επίπονη έως 
αδύνατη όταν υπάρχουν διαφορετικές βάσεις δεδομένων, άλλες με 
δεδομένα που αφορούν τους πελάτες π.χ. άλλες με δεδομένα που αφορούν 
τα προϊόντα, άλλες με δεδομένα που αφορούν στις πωλήσει κ.λ.π. Ο 
κλασσικός τρόπος δουλειάς ήταν να τεθούν κάποια ερωτήματα π.χ. 
ενδιαφερόμαστε για πελάτες με τα συγκεκριμένα δημογραφικά ή κοινωνικά 
χαρακτηριστικά και να πάνε στον αναλυτή εφαρμογών να του ζητήσουν να 
τρέξει μια SQL για να εξάγει τις σχετικές πληροφορίες.

Παρόλα αυτά όμως, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της AMR 
Research μόνο το 12% των εταιριών που έχουν υιοθετήσει κάποια λύση 

CRM, τα αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες τους. Ο λόγος της 
μη επιτυχημένης εισαγωγής τους οφείλεται κυρίως στην αντίσταση των 
εργαζομένων στην αλλαγή σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη.

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας πωλήσεων είναι ιδιαίτερα 
προβληματική. Οι πωλητές είναι γενικότερα μη φιλικά προσκείμενοι στην 
τεχνολογία η οποία μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν.
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7. PARTNERSHIP RELATIONSHIP MANAGEMENT

Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις, αφορούν στην πλειονότητά τους 
καταναλωτικά αγαθά μιας χρήσης που ο παραγωγός δεν έρχεται καθόλου 
σε επαφή με τον τελικό καταναλωτή. Αντίθετα οι μεταπωλητές ή ενδιάμεσοι 
διαθέτουν άφθονη πληροφορία και συχνά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την 
ουσιαστική πληροφορία από την άχρηστη. Οι παραγωγοί δεν έχουν κανένα 
τρόπο για να μάθουν αν οι διαδικασίες προώθησης που εφαρμόζουν 
αποδίδουν τα μέγιστα ή αν οι μεταπωλητές των προϊόντων τους 
ακολουθούν και συμμορφώνονται με την πολιτική προώθησης τους. Επίσης 
οι πωλητές που έρχονται σε επαφή με τον τελικό καταναλωτή συνήθως 
εμπορεύονται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και δεν διαθέτουν πρόσβαση 
στις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν αλλά ούτε και μπορούν να 
μεταβιβάσουν τις πληροφορίες που δέχονται από τους τελικούς 
καταναλωτές για τα προϊόντα των προμηθευτών τους.

To Partnership Relationship Management επιζητά ακριβώς να λύσει 
αυτές τις δυσκολίες επικοινωνίας. Με την χρήση extranets δηλαδή 
πρόσβαση μέσω δικτυακών τόπων -προστατευμένων με κωδικούς 
πρόσβασης- είναι δυνατή η διανομή και διαχείριση εξατομικευμένης 
πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο. Κατ’ αυτό τον τρόπο η ροή 

πληροφοριών μέσω των PRM ενδυναμώνει την επικοινωνία μεταξύ 
παραγωγού και πωλητή, ενισχύοντας έτσι τη μεταξύ τους συνεργασία και 
αποτελεσματικότητα.

Κατά τον Daniel Housman, , Inc. λειτουργία των PRM συνίσταται στο να 
παρέχουν την πιο πρόσφατη πληροφορία που είναι διαθέσιμη, στους 
πωλητές, όταν τους χρειάζεται, καθώς επίσης και εργαλεία για να αυξήσουν 
την παραγωγικότητα των πωλήσεων όπως είναι ανταγωνιστική 
διαφοροποίηση, σενάρια πωλήσεων κ.α. Η ίδια εφαρμογή δίνει την 
δυνατότητα στους παραγωγούς να διαμορφώσουν ευρείας κλίμακας τεχνικές 
διοίκησης των πωλήσεων ικανές να χειριστούν αναφορές από εκατοντάδες ή 
και χιλιάδες τακτικές προώθησης σε διαφορετικούς μεταπωλητές. Το 

σύστημα είναι ικανό να ανιχνεύει τα αποτελέσματα από διαφορετικές 
τακτικές προώθησης των πωλήσεων βελτιώνοντας τις σχέσεις μέσα στο ίδιο 
το κανάλι διανομής.
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της International Data Corporation περίπου το 

60% των πωλήσεων γίνεται από μεταπωλητές και όχι από τους αρχικούς 
παραγωγούς των προϊόντων.

Με μια βιαστική ματιά ίσως συμπεράνουμε πως παραγωγοί και 
μεταπωλητές έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Οι παραγωγοί προσπαθούν 
να μειώσουν το κόστος της διανομής των προϊόντων τους, ενώ οι τελικοί 
πωλητές συγκεντρώνονται στο να αυξήσουν τα δικά τους περιθώρια 
κέρδους. Υπάρχουν δηλαδή αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ τους, για να 
καταφέρουν όμως να κερδίσουν και οι δύο πρέπει να προσπαθήσουν να 
συνεργαστούν στενά. Οι παραγωγοί επωφελούνται όταν συνεργάζονται με 
τους μεταπωλητές των προϊόντων τους. Είναι φανερό πως οι παραγωγοί 
δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους, μόνο ως προς τα πλεονεκτήματα των 
προϊόντων τους αλλά και ως προς την ευκολία διεξαγωγής των συναλλαγών 
τους με τους πωλητές και την επικοινωνία. Επίσης μια καλή σχέση μεταξύ 
παραγωγού και προμηθευτή αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην είσοδο 
νέων προμηθευτών. Είναι λογικό οι πωλητές προτιμούν να εμπορεύονται τα 
προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους έχουν καλές σχέσεις, για να 
αυξήσει λοιπόν το μερίδιο αγοράς του ένας παραγωγός χρειάζεται να 

αναπτύξει στρατηγικές που να ενισχύουν την πίστη των τελικών πωλητών.
Οι παραγωγοί δεν έχουν πάρα πολλές επιλογές για να βελτιώσουν τις 

σχέσεις τους με τους ενδιαμέσους των καναλιών διανομής. Τα διαρκώς 
αυξανόμενα κόστη για εκτύπωση και αποστολή έντυπου υλικού, η αδυναμία 
ενημέρωσης τους (π.χ. οι έντυποι κατάλογοι με τις αλλαγές τιμών) 
προκαλούν την γρήγορη απαξίωση τους.

Τα PRM συστήματα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να εξάγουν 
πληροφορίες που συνήθως βρίσκονται αποθηκευμένες στα CRM και στα 
ERP συστήματα των επιχειρηματικών συνεταίρων (παραγωγοί και 
μεταπωλητές). Ενσωματώνοντας πολλά εργαλεία σε ένα μοναδικό σύστημα 
οι συνδιαλλασόμενοι χρησιμοποιούν ένα και μοναδικό interface για να 
εκτελούν όλες τις λειτουργίες τους.

Η βάση ενός PRM συστήματος είναι η βάση δεδομένων με τα στοιχεία 
των μεταπωλητών. Μια βάση με τέτοια δομή που να απλοποιεί τα 

καθήκοντα και τους στόχους είναι ο μοναδικός τρόπος για να 
αυτοματοποιηθούν οι επιχειρηματικές διαδικασίες που αφορούν στην 
διοίκηση των καναλιών διανομής.
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Τα PRM μπορούν να χρησιμεύσουν και ως ένας εταιρικός «πίνακας 

ανακοινώσεων» που περιλαμβάνει επερχόμενες εκδηλώσεις (στις οποίες 
π.χ. μπορούν να δηλώσουν on line συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι) 

ανακοινώσεις που αφορούν στα προϊόντα κ.α. Οι ανακοινώσεις αυτές 
μπορεί να μην είναι κοινοποιήσιμες σε όλα τα μέλη αλλά σε ορισμένους κάθε 
φορά, το σύστημα μάλιστα μπορεί να κάνει την επιλογή π.χ. να ενημερώσει 
μόνο τους πωλητές του προϊόντος Α για μια αλλαγή τιμής και όχι όλους τους 
συνδιαλλασόμενους με την επιχείρηση. Η ροή της πληροφορίας γίνεται 
δηλαδή εξατομικευμένα στον κάθε ενδιάμεσο.

Η διοίκηση (management) των καναλιών πωλήσεων καλύπτει τη 
δημιουργία του προγράμματος, της επιλογής των συνεργατών στο 
πρόγραμμα, και της καταγραφής της προόδου των συνεργατών στο 
πρόγραμμα. Η διαχείριση των προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων 
περιλαμβάνει τη διαδικασία επιμερισμού ευκαιριών στους συνεργάτες και τη 
μέτρηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων. 
Τα εργαλεία παραγωγικότητας πωλήσεων βοηθούν τους συνεργάτες για να 
αυξήσουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης τους στα προγράμματα στα οποία 
λειτουργούν.

Τα εργαλεία πρόβλεψης PRM αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μεθόδους 
υπολογισμών με λογιστικά φύλλα οι οποίες έπασχαν από δυσκίνητη 

χειρωνακτική λειτουργία. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων μπορούν γρήγορα να 
προσθέσουν τα νέα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών 
μεταπωλητών, στην πρόβλεψη. Ανάλογα με το επιχειρησιακό πρότυπο, οι 

προβλέψεις μπορούν να βασιστούν σε ποσοτικούς ή ποιοτικούς στόχους.
Οι προβλέψεις από τους αντιπροσώπους πωλήσεων ομαδοποιούνται 

αυτόματα σε μια πρόβλεψη π.χ. συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και οι 
αυτές οι προβλέψεις συνοψίζονται σε μια συνολική πρόβλεψη σε εθνικό ή 
διεθνές επίπεδο.

Οποιοδήποτε μέλος της ιεραρχίας πωλήσεων προμηθευτών μπορεί 
αμέσως να εμφανίσει μια ενημερωμένη πρόβλεψη για όλες τις περιοχές υπό 
την επίβλεψή του. Οι εκθέσεις επισημαίνουν που απαιτούνται πρόσθετες 
ενέργειες προώθησης ή άλλες ενέργειες, επιτρέποντας στον 

επανασχεδιασμό των ενεργειών γρήγορα όταν χρειάζεται.

Ενώ το τμήμα πωλήσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προβλέψεις 
πωλήσεων για να μετρήσουν τη δυνατότητα πωλήσεων, μια κατασκευαστική
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π.χ. εταιρία μπορεί να εμφανίσει τις προβλέψεις προϊόντων για να 
υποστηρίξει την οικοδόμηση ή τον εφοδιασμό και αποθήκευση υλικών.

To PRM τυποποιεί τις διαδικασίες πωλήσεων σε όλη την εκτεταμένη 
επιχείρηση. Οι προμηθευτές μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα που 
υποστηρίζει τη διασύνδεση και την πρόβλεψή τους βασισμένες σε διάφορες 
μεθοδολογίες.

Οι μεταπωλητές και οι υπάλληλοι προμηθευτών ομοίως μπορούν να 
χρησιμοποιούν αυτά τα στρατηγικά εργαλεία για να προσδιορίσουν τις 
δυνάμεις και τις αδυναμίες στους προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς 
τους. Δικτυακές εκδόσεις αυτών των μεθοδολογιών μπορούν να μειώσουν 
τη γραφική εργασία που απαιτείται κατά κανόνα, η μείωση της οποίας έχει 
κατά κανόνα ανάλογη μείωση της σύγχυσης και των λαθών. Οι επιχειρήσεις 
που χρησιμοποιούν τις εξατομικευμένες μεθοδολογίες πωλήσεων μπορούν 

επίσης να διανείμουν αυτές τις μεθοδολογίες μέσα από το Διαδίκτυο στους 
μεταπωλητές. Ο προμηθευτής μπορεί να βελτιστοποιήσει τη μεθοδολογία 
πώλησης για κάθε μεμονωμένο προϊόν με τις προσαρμοσμένες μεθόδους. 
Με τη χρησιμοποίηση PRM συστημάτων για να διανείμουν τα εργαλεία 
πωλήσεων και να τυποποιήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, οι 
προμηθευτές μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες και να στρέψουν το χρόνο 
που θα αφιέρωναν σε πωλήσεις και διαχείρισης των συνεργατών καναλιών 

επικοινωνίας στην πώληση παρά τις διοικητικές δραστηριότητες. Η διανομή 
μέσω Διαδικτύου είναι οικονομικώς πιο αποδοτική όταν συγκρίνεται με τις 
παλαιές μεθόδους μεγάλης απόστασης όπως τηλέφωνο, ογκωδών 
αποστολών, και fax.

7.1 Σύνδεση των CRM με τα λοιπά προγράμματα της
εταιρίας

Για να υπάρχει μια συνολική εικόνα του πελάτη η εταιρία πρέπει να 
γνωρίζει όχι μόνο τι του έχει πουλήσει, αλλά να μπορεί να αντιληφθεί πόσο 
της έχει κοστίσει η παραγωγή τους, η διαχείρισή τους και επίσης να ξέρει και 
ποιο είναι και το κόστος της για να δημιουργήσει αυτές τις πωλήσεις, π.χ. 
προμήθειες κ.α. Τελικά είναι θέμα χρόνου ένα CRM να μετατραπεί σε ERM 

(Enterprise Relationship Management) και τέλος να καταστεί VCRM (Value 
Chain Relationship Management).

Σελίδα 28



ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις γνωστότερες λύσεις CRM 
εφαρμογών στην διεθνή αγορά. Η συλλογή των στοιχείων για τις εφαρμογές 
στις οποίες θα αναφερθούμε βασίστηκε εξ’ ολοκλήρου στο Διαδίκτυο. 
Δυστυχώς οι εταιρίες είναι ακόμα μάλλον φειδωλές στην προσφορά 
πληροφοριών για τα προϊόντα τους. Για το λόγο αυτό υπάρχει και μια 
ανομοιογένεια στις πληροφορίες που παρουσιάζονται για κάθε CRM λύση.

Η παρακάτω «γνωριμία», πάντως με τις εφαρμογές CRM περιλαμβάνει 
τους μεγαλύτερους προμηθευτές του χώρου, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
εφαρμογές απευθύνονται σε μεγάλες ή έστω μεσαίες επιχειρήσεις και 
καλύπτουν μερικές φορές διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότερες από τις εταιρίες-παραγωγούς 
CRM προήλθαν από διαδικασία εξαγορών ή συγχωνεύσεων στο χώρο. Το 
κλίμα πάντως των στρατηγικών συμμαχιών ή / και εξαγορών δεν δείχνει 
σημάδια κόπωσης, αλλά αντίθετα εντείνεται. Ένα ακόμα κοινό σημείο είναι 
ότι όλες οι εφαρμογές που παρουσιάζονται εδώ βασίζονται στην 
αρχιτεκτονική του Internet γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτούν βαρύ 
λογισμικό στον client και χρησιμοποιούν διεπαφές φιλικές και οικείες στο 
χρήστη.
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Οι CRM εφαρμογές που παρουσιάζονται είναι οι παρακάτω:

Επωνυμία εταιρίας Διεύθυνση στο Internet

PeopleSofit www.DeoDlesoft.com

SAP www.saD.com

Oracle www.oracle.com

Siebel www.siebel.com

E_piphany 

Ambocs Clarify

www.eDiDhanv.com

Baan www.baan.com

Onyx www.onvx.com

Applix www.aDDlix.com

Pivotal www. Di votal. com
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8.1 Peoplesoft 8

Παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2001 και πρόκειται στην ουσία για το 
Vantive CRM που «ξαναγράφτηκε» σε αρχιτεκτονική Internet και γραμμένο 
σε HTML, HTTP και XML και όχι σε αρχιτεκτονική client-server. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν απαιτείται client software και μπορεί ο οποιοσδήποτε από 
οπουδήποτε (μέσω υπολογιστή, φορητού υπολογιστή, υπολογιστή χειρός ή 
pager) χρησιμοποιώντας έναν απλό web browser να συνδεθεί με το 
σύστημα. Η ευκολία εγκατάστασης σύμφωνα με την εταιρία έχει σαν 
αποτέλεσμα μικρότερο κόστος ανάπτυξης του συστήματος, συντήρησης του 
και φυσικά εκπαίδευσης των χρηστών. Αυτό είναι και το συγκριτικό του 
πλεονέκτημα σύμφωνα με την Gartner, που επισημαίνει ότι είναι συμβατό με 
οποιαδήποτε πηγή δεδομένων συμβατή με XML.

Η Vantive από την ίδρυσή της το 1990 ειδικεύεται στο e-commerce και 
στο CRM. Το 1998 ήταν ο νούμερο 2 παροχέας CRM συστημάτων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες με πωλήσεις που ξεπερνούσαν τα 163 εκατομμύρια 

δολάρια. Εξαγοράστηκε τον Ιανουάριο του 2000 από την PeopleSoft.
Η εταιρία κατονομάζει τρεις θεματικές ενότητες:

ο Συνεργατικό CRM (Collaborative CRM)
Ενοποιεί όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης όπου υπάρχει 

αλληλεπίδραση με τον πελάτη - πωλήσεις, μάρκετινγκ, υπηρεσίες μετά 
την πώληση- από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας και αν προέρχονται- 

διαδίκτυο, email, ασύρματες εφαρμογές, φαξ ή φωνητική επικοινωνία, 
ο Λειτουργικό CRM (Operational CRM)

Ενοποιεί την διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας, την 
χρηματοοικονομική λειτουργία και την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων 
για να παρέχει ακριβή πληροφόρηση για την λήψη επιχειρησιακών 
αποφάσεων.

ο Αναλυτικό CRM (Analytic CRM)
Προσφέρει, σε πραγματικό χρόνο ανάλυση που υποβοηθά την 

κατανόηση των αγοραστικών συνηθειών των πελατών και στην πριν και 

μετά την πώληση συμπεριφορά τους. Επίσης επικεντρώνεται στους 

παράγοντες διακράτησης των πελατών.
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Operational CRM
Three types of CRM

Analytical CRM

Campaign
Management

Direct
Interaction

Collaborative CRM

Σχήμα 5: Συνεργατικό, αναλυτικό και λειτουργικό CRM (Πηγή: ΜΕΤΑ Group, 
Νοέμβριος 2000)

Πρόκειται για μια πλατφόρμα που βασίζεται στην ιδέα των portals που 
κάνουν την αναζήτηση πληροφορίας να φαίνεται σαν «σερφάρισμα» στο 

Διαδίκτυο. Οι διεπαφές τύπου web browser του προγράμματος προσφέρουν 
πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και η πληροφορία μεταφέρεται σε 
extended Markup Language μορφή. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις 
διάφορες εφαρμογές μέσω «ρόλων» που τους απονέμονται π.χ. πελάτες, 
προμηθευτές, πωλητές κ.α. Τα portals αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο 
του κάθε χρήστη.

Παρατίθενται πληροφοριακά οι δύο επόμενες οθόνες με τα portals του 
εργαζόμενου στην επιχείρηση και αφορούν στη διαχείριση των πωλήσεων. 
Στην πρώτη οθόνη βλέπουμε ότι η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο 
χρήστη να ελέγξει τις σημαντικές συμφωνίες και συνεργασίες και να 
εκτιμήσει τα έσοδα για την επιχείρηση που «γεννάει» ο κάθε πελάτης.

Στην δεύτερη οθόνη βλέπουμε την διαχείριση παραγγελιών και ελέγχουμε 
για τυχόν καθυστερήσεις.
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Σαν ισχυρότερο πλεονέκτημά της η PeopleSoft προβάλει την 
συμβατότητα της με τις υπόλοιπες εφαρμογές. Μέσω μιας τεχνολογίας που 
η εταιρία ονομάζει Component Interface που είναι στην ουσία ένας 

μηχανισμός πρόσβασης, οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος σε όλες τις 
εφαρμογές της PeopleSoft.
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Ο μηχανισμός αυτός είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να δέχεται δεδομένα 

από άλλα συστήματα ή εφαρμογές και να τα εισάγει κατευθείαν στο 
πρόγραμμα της PeopleSoft. Μπορεί δηλαδή κάποιος να χρησιμοποιήσει 
εφαρμογές όπως το Excel ή το Word για να επεξεργαστεί ή να καταχωρήσει 
πληροφορία και μετά να την εισάγει στο πρόγραμμα της PeopleSoft με τον 
ίδιο τρόπο που θα καταχωρούσε τα δεδομένα online στις βάσεις του 
προγράμματος της PeopleSoft. . Αυτό γίνεται με την δημιουργία προτύπων 
(templates) για το Microsoft Office στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτά 
τα πρότυπα θα επιτρέψουν αυτόματα τη σύνδεση μέσω της χρήσης της 
γλώσσας της Microsoft, Visual Basic for Applications (VBA). Εντός ενός 
δικτύου τα δεδομένα μεταφέρονται άμεσα μεταξύ των εφαρμογών μέσω του 
πρωτοκόλλου του Internet (ως XML over HTTP) όπου μπορεί να χτιστεί μια 
απλή σύνδεση πρωτοκόλλου πρόσβασης αντικειμένου (SOAP).

Όλα αυτά σημαίνουν για τον τελικό χρήστη πως μπορεί μέσω μιας 

οποιοσδήποτε εφαρμογής (Word ή Excel, π. χ.) και να έχει πρόσβαση στα 
στοιχεία (που βρίσκονται στη βάση της PeopleSoft) μέσα από το αρχείο του 
Word ή Excel, ή μέσω ενός καταλόγου επιλογής (menu), που μπορεί να 
δημιουργηθεί και να εμφανίζεται ως κουμπί, ή να φορτώνει αυτόματα όταν 
ανοίγει η εφαρμογή.

Οι χρήστες που βρίσκονται σε κίνηση, ωφελούνται επίσης από την 
ολοκλήρωση: Επειδή η ταχύτητα σύνδεσης κρίσιμη επωφελούνται από το 
ότι δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση δεδομένων.

Ως παράδειγμα αναφέρουμε τα εξής: Ένας πωλητής μπορεί να ανοίξει 

ένα αρχείο Word που έχει οργανωθεί για να πάρει τα στοιχεία σε και από τις 
βάσεις δεδομένων PeopleSoft (απλά με το άνοιγμα ενός εγγράφου που 
περιέχει την κατάλληλη μακροεντολή) και μπορεί να δημιουργήσει μια 
παραγγελία και να την υποβάλει μέσα από το Word ενημερώνοντας αμέσως 
το σύστημα PeopleSoft. Αργότερα, ο ίδιος πωλητής μπορεί να φορτώσει 
οποιαδήποτε συμπληρωματική τεκμηρίωση που αφορά στη συναλλαγή, 
όπως ένας υπολογισμός με λογιστικό φύλλο (spreadsheet) ή μια προσθήκη 
συμβάσεων, ως σύνδεση στο PeopleSoft.

To PeopleSoft 8 CRM περιλαμβάνει τα εξής:

ο CRM Sales. Οι πωλήσεις CRM παρέχουν τη διαχείριση όλων 
των δραστηριοτήτων πωλήσεων αντιμετωπίζοντας τες σαν ένα 
κλειστό κύκλωμα.
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ο CRM Marketing. Το μάρκετινγκ CRM παρέχει πλήρη 

υποστήριξη για την ανάπτυξη, εκτέλεση, και αξιολόγηση των 
προγραμμάτων μάρκετινγκ.

ο CRM Support. Η υποστήριξη CRM αυτοματοποιεί την 
διαχείριση τηλεφωνικών κέντρων, την παρακολούθηση της ροής της 
δουλειάς και την επίλυση προβλημάτων. Χρησιμοποιείται από τους 
υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών και παροχής service ώστε να 
μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρησίες αλλά και να 
εκμεταλλευτούν ευκαιρίες cross-selling και up-selling. Δίνει επίσης 
δυνατότητα εφαρμογής ορίου πίστωσης ανά πελάτη / πωλητή.

ο CRM FieldService. Πρόκειται για το CRM Support για τους 
υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικούς που 
επισκέπτονται τους πελάτες.

ο CRM HelpDesk παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για την 
ανίχνευση τηλεφωνικών κλήσεων, τη διαχείριση προβλήματος, και 

την επίλυση προβλήματος.
ο CRM Interaction Management. Η διαχείριση αλληλεπίδρασης 

CRM είναι μια ακολουθία προϊόντων που απευθύνεται στο κέντρο 
τηλεφωνικών κλήσεων. Συγκεντρώνει τις πληροφορίες πελατών από 
πολλαπλά συστήματα κανάλια πώλησης σε ένα περιεκτικό ιστορικό 
πελατών. Συνεργάζεται στενά με το CRM Support, και έτσι κρατά τις 
πληροφορίες πελατών εύκολα διαθέσιμες στους υπαλλήλους 
τηλεφωνικών κέντρων που εξυπηρετούν τις ανάγκες πελατών. Από 

την ίδια οθόνη, οι υπάλληλοι του τμήματος πωλήσεων έχουν 
πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, εισάγουν παραγγελίες και 
ελέγχουν την εξέλιξή τους, ενεργούν έρευνες λογαριασμών ή 
πληρωμών, καταγράφουν θέματα εξυπηρέτησης και ανακτούν 
πληροφορίες προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι τα PeopleSoft 8 CRM Analytics είναι ενσωματωμένα 
στο πρόγραμμα και έτσι οι εργαζόμενοι μπορούν άμεσα να πληροφορηθούν 
για την απόδοσή τους.
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8.2 mySap CRM

Η SAP άρχισε να ασχολείται με το αυτό που σήμερα προσδιορίζεται ως 
CRM το 1996. Το 1998 παρουσίασε την πρώτη ολοκληρωμένη λύση Sales 
Force Automation. Σαν κομμάτι του mySAP Workplace που ξεκίνησε το 
Σεπτέμβριο του 1999 το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω ενός απλού browser 
η SAP προσφέρει τώρα μια «όλα σε ένα» λύση για πωλήσεις, μάρκετινγκ και 
εξυπηρέτηση πελατών που ονομάζει mySAP.com CRM.

Προσφέρει λειτουργίες που καλύπτουν όλη την γκάμα των 
δραστηριοτήτων που αφορούν σε πωλήσεις, μάρκετινγκ και εξυπηρέτηση 
πελατών μέσω από οποιοδήποτε κανάλι και αν πραγματοποιούνται αυτές οι 
δραστηριότητες όπως π.χ. το Διαδίκτυο, τηλεφωνικά κέντρα, προσωπική 
επαφή κ.α. Διαφορετικά σενάρια για τις παραπάνω δραστηριότητες όπως 
είναι επί τόπου πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών, πωλήσεις μέσω 
διαδικτύου, αυτοεξυπηρέτηση πελατών μέσω Διαδικτύου, μάρκετινγκ μέσω 
Διαδικτύου, συνεργασία προμηθευτών-χονδρεμπόρων κ.α. συνδυάζονται σε 
ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων για διαχείριση και διοίκηση 
επιχειρησιακών λειτουργιών προσανατολισμένες στον καταναλωτή.

Πρέπει να τονιστεί ότι από τη μεριά του χρήστη δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη 

διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών σεναρίων που προσφέρει το 
CRM καθώς αυτά δρομολογούνται μέσα από τα εξειδικευμένα portals του 
mySAP.com Workplace που μπορεί να συνδυάζει διαφορετικού τύπου 
σενάρια.

Το mySAP.com Workplace διατηρεί ένα πολύ βασικό ρόλο και εντάσσεται 
στη γενικότερη φιλοσοφία της λειτουργίας του προγράμματος. Πρόκειται 
στην ουσία για ένα περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στη φιλοσοφία του 
Διαδικτύου που διαφοροποιείται ανά κατηγορία χρήστη αλλά δέχεται 
διαφοροποιήσεις και εξατομίκευση από τον τελικό χρήστη.

Υπάρχουν τρία διαφορετικού τύπου portals: για εργαζόμενους, τελικούς 
χρήστες (π.χ. πελάτες) και συνεργάτες της επιχείρησης (χονδρεμπόρους, 
προμηθευτές).

To portal για τους εργαζομένους της επιχείρησης περιέχει λειτουργίες και 
πληροφορίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών. Οι 

προκαθορισμένες κατηγορίες χρηστών (ή αλλιώς οι «ρόλοι») για το portal 

των εργαζομένων συμπεριλαμβάνουν διευθυντές πωλήσεων, υπευθύνους
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μεγάλων (ή / και διεθνών) πελατών, αντιπροσώπους πωλήσεων, πωλητές, 
εργαζομένους στο help desk ή στη γραμμή hotline, τεχνικούς που 
επισκέπτονται επί τόπου τους πελάτες και διευθυντές μάρκετινγκ, 
ξεπερνώντας τους είκοσι. Το χαρακτηριστικό αυτό του προγράμματος του 
δίνει τη δυνατότητα να χρειάζεται πιο εύκολη εγκατάσταση αφού το 
configuration ανά υπάλληλο έχει προβλεφθεί έως ένα βαθμό.

To portal για τους τελικούς χρήστες (πελάτες) τους δίνει την δυνατότητα 
να παραγγείλουν προϊόντα και υπηρεσίες ειδικά κατασκευασμένα για τις 
ανάγκες τους, να κάνουν αναζητήσεις τιμών, να ελέγχουν την διαθεσιμότητα 
ή μη των προϊόντων που επιθυμούν ή να ενημερώνονται για τις 
προγραμματισμένες ημερομηνίες παράδοσης, να αναφέρουν προβλήματα 
εξυπηρέτησης κ.α.

To portal για τους συνεργάτες της επιχείρησης (πελάτες, προμηθευτές) 
βασίζεται στις αρχές λειτουργίας του portal για τους τελικούς χρήστες και 

συμπεριλαμβάνει πρότυπα για μεταπωλητές (χονδρεμπόρους), διανομείς, 
υπεύθυνους αγορών και υπεύθυνους διαχείρισης αποθεμάτων.

Τα portals που περιγράψαμε παραπάνω συνδυάζουν πληροφόρηση που 
αντλούν από μια ποικιλία πηγών και εφαρμογών, όπως πληροφορίες για την 
αγορά και τις πωλήσεις, δεδομένα για τα προϊόντα, τιμές δεδομένα για τους 
καταναλωτές, κατάσταση παραγγελιών κ.α. Δεν έχει σημασία αν η 

πληροφορία προέρχεται από προγράμματα της SAP ή από άλλα 
προγράμματα.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι από τον Μάιο του 2000 η τελευταία 
έκδοση του SAP CRM 2.0Β προσφέρεται σε 20 γλώσσες.

Είναι τέλος στηριγμένο στη φιλοσοφία του “one-step business” δηλ. στην 
άμεση διασύνδεση με τους εξωτερικούς προμηθευτές της επιχείρησης είτε 
άμεσα είτε μέσα από το mySAP.com Marketplace ένα επιπλέον συστατικό 
της στρατηγικής διείσδυσης στο Διαδίκτυο της SAP.
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Σχήμα 6: Τα συστατικά των επιχειρησιακών αντικειμένων του SAP CRM 
(Πηγή SAP AG, 2000)

Παρακάτω βλέπουμε ένα μικρό δείγμα λειτουργίας του προγράμματος. Οι 

οθόνες προέρχονται από το module των πωλήσεων και αμέσως παρακάτω 
βλέπουμε πως εμφανίζονται π.χ. οι στατιστικές παραγγελιών για ένα 
διευθυντή πωλήσεων.

Cal. Year/MoatH No. of order items Incomina orders value Averaae value per order item

JAN 1999 155 11,418,354.78 f] 73.666.81 Π

FEB 1999 154 8.810,902.91 Γ] 57.213.66 Π

MAR 1999 81 $ 7.965,318.23 $ 98.337.26

APR 1999 83 $ 8,916,044.63 Ϊ 107,422.22

MAY 1999 83 $ 8.558.043.97 $ 103,108.96

Στην επόμενη οθόνη ο διευθυντής πωλήσεων δημιουργεί μια προσφορά ή
μια ευκαιρία αγοράς.
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Sales Cycle

OppStrtDt. 27.06.2000 Closed on

Sales Cycle General opportunity H Probability %

Current phase Exchange of info ill Phase since

31.08.2

ΪΪ?.06.2

Για την οποία θέλει να συζητήσει με τους συναδέλφους του οπότε και 
δημιουργεί μια συνάντηση αμέσως:

Και αμέσως το μήνυμα του φτάνει στους παραλήπτες του και εμφανίζεται 
ως εξής στις οθόνες τους:

Οι επόμενες οθόνες προέρχονται από το module που αφορά στην 
εξυπηρέτηση πελατών. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει αυτόματα τον αριθμό 
από τον οποίο καλούν και κατευθύνει την κλήση στον υπεύθυνο της 
περιοχής ή του προϊόντος. Ο υπάλληλος που δέχεται την κλήση καλεί το 
ιστορικό επικοινωνίας με τον πελάτη και ακούει το πρόβλημά του.

Objects Description
^ & Michael Jones

©Q 01/20/2000 
l> ©Q 01 /17/2000

© Q 01 /10/2000 
t> ©Q 01/06/2000

headset connected 
First contact-new pi 
thanks for fast deliv 
old version replace:

Αφού συμβουλευτεί την βάση δεδομένων για επίλυση προβλημάτων η 

οποία ανανεώνεται δυναμικά τον εξυπηρετεί από το τηλέφωνο και
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ταυτόχρονα του αποστέλλει ένα email με την λύση που αυτόματα
«γεννιέται» από τη βάση δεδομένων για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Hello Michael Jones,

Thank you very much for submitting the request. Our search engine 
indicates that your problem descriptions can be matched with 
1 solution(s) identified from our Solution Database.

Σελίδα 39



ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

8.3 Oracle Business Suite

Η εταιρία που είναι παγκοσμίους γνωστή για τις τεχνολογίες της που 
αφορούν στη διαχείριση βάσεων δεδομένων διέγνωσε το πνεύμα των 
καιρών και τα τελευταία χρόνια εισέβαλε και στην αγορά συστημάτων ERP 
αλλά και CRM. Το 1998 εμφανίστηκε το Oracle CRM 3.0 και αργότερα στα 
μέσα του 1999 η επόμενη έκδοση 11 ί. Έγινε έτσι η πρώτη εταιρία που 
μπορεί και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις e-business τόσο σε front office 
όσο και σε back office εφαρμογές αλλά και σε δομή πληροφοριακής 
πλατφόρμας.

Για την Oracle το CRM είναι η σύγκλιση λειτουργικών στοιχείων, 
προηγμένης τεχνολογίας και διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Πάνω σε 
αυτή τη λογική είναι χτισμένο και το προϊόν της το οποίο στηρίζεται, θα 
μπορούσαμε να πούμε σε τρεις πυλώνες και αναλύονται ως εξής:

Customer Intelligence
Η «customer intelligence» αναφέρεται στην ανάλυση των πληροφοριών 

που αφορούν σε πελάτες, βρίσκονται στις εφαρμογές της Oracle και, 
πιθανώς, σε διαφορετικά επίπεδα της επιχείρησης. Η δυνατότητα να 
«δεθούν» οι δραστηριότητες μάρκετινγκ, όπως η εκτέλεση μιας εκστρατείας 
με τα χρηματοοικονομικά της αποτελέσματα, παραδείγματος χάριν, μπορεί 
να επιτρέψει σε μια οργάνωση για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των 

εκστρατειών μάρκετινγκ της. Με την πιο πρόσφατη έκδοση εφαρμογής του, 
το Oracle παρέχει την δυνατότητα υποβολής έκθεσης, την ανάλυση, και 
άλλα στοιχεία επιχειρησιακής νοημοσύνης (Business Intelligence) για να 
επιτρέψει στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων να έχουν την 
πρόσβαση και τη δυνατότητα ανάλυσης στις πληροφορίες που αφορούν 
στον πελάτη ανεξάρτητα από δραστηριότητες και τις εφαρμογές με τις 
οποίες αυτός έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το Oracle CRM παρέχει στις πρόσθετες 
αναλυτικές ικανότητες και την ολοκλήρωση με το σύστημα επιχειρησιακής 
νοημοσύνης του (BRI), της ίδιας εταιρίας.

Unified Channels

Τα «ενοποιημένα κανάλια» αναφέρονται στο συγχρονισμό των 
εφαρμογών Oracle CRM μεταξύ πολλαπλάσιων καναλιών για τη 

συντονισμένη αλληλεπίδραση πελατών-επιχείρησης. Για να εξετάσουμε
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καλλίτερα πως λειτουργούν οι λειτουργικές ενότητες (modules) της 
εφαρμογής του Oracle CRM ακολουθεί το εξής παράδειγμα. Ένας πελάτης 
μέσω Διαδικτύου που θέλει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες 
υποστήριξης που βρίσκονται σε μια βάση γνώσεων της Oracle μπορεί 
επιπλέον να ζητήσει ένα τηλεφώνημα από έναν πράκτορα υπηρεσιών που 
εργάζεται σε ένα κέντρο κλήσης, εάν η ερώτησή του δεν μπορεί να 
απαντηθεί μέσω Διαδικτύου. Ή, μέσω της τεχνολογίας ολοκλήρωσης 
υπολογιστών-τηλεφωνικών υπηρεσιών (Computer Telephony Integration), 
που το Oracle παρέχει, ένας πελάτης μπορεί να ελέγξει την κατάσταση μιας 
παραγγελίας του, να έχει στη διάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή θέματα 
εξυπηρέτησης πελατών, ή να ζητά τις πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων 
πέρα από το τηλέφωνο. Οι πληροφορίες που ο πελάτης παίρνει μέσω μιας 
τηλεφωνικής ερώτησης θα ήταν ίδιες με αυτές που θα είχε πάρει εάν είχε 
ρωτήσει τον προμηθευτή του μέσω του Διαδικτύου ή μέσω ενός 
αντιπροσώπου πωλήσεων.

Αρχιτεκτονική της εφαρμογής
Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής είναι βασισμένη στην ανοιχτή 

αρχιτεκτονική του Internet. Η Oracle έχει ξανασχεδιάσει τις εφαρμογές της 
(αρχίζοντας από το ERP το 1997) και εμμένει σε μια προσέγγιση που 
συνίσταται στην τοποθέτηση της βασικής εφαρμογής σε έναν κεντρικό 
server και στη συνέχεια παρέχοντας την πρόσβαση στους χρήστες για τις 
εφαρμογές μέσω των κλασσικών browser. Δεν ακολουθούν όμως αυτό το 
μοντέλο όλες οι εφαρμογές του Oracle CRM

Δομή της εφαρμογής Oracle CRM

Τα λειτουργικά τμήματα της εφαρμογής Oracle CRM αποτελούνται από 
πέντε λειτουργικές εφαρμογές: ολοκληρωμένο module πωλήσεων,
μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών, ηλεκτρονικό εμπόριο, και κεντρικές 
εφαρμογές κλήσης.

Module Πωλήσεις
Ως στόχο έχει να συντονίσει την λειτουργία των πωλήσεων αυξάνοντας 

την αποτελεσματικότητά τους. Χωρίζεται στις παρακάτω υποενότητες
ο Oracle Sales. Χρησιμεύει ως η βασική γραμμή για το module 

των πωλήσεων και στόχο έχει να βοηθήσει τους υπεύθυνους για τη 
λήψη αποφάσεων να διαχειριστούν τις διαδικασίες πωλήσεών τους. 
Περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες για τη διαχείριση ποσοστώσεων
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πωλήσεων, τη διαχείριση των πωλητών, και διαχείριση περιοχών 
πωλήσεων.

ο Oracle Field Sales. Αυτό το module περιέχει τη λειτουργία για 
τη διαχείριση επαφών και απολογισμού, διαχείριση λογαριασμών 
πελατών, τη διαχείριση προωθητικών μέτρων πωλήσεων, το 
σχεδίασμά τους, δημιουργία αναφορών.

ο Oracle Field Mobile Sales. Περιέχει πολλά από τα ίδια 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα προηγούμενου module αλλά σε μια 
φορητή συσκευή υπολογισμού (palm device).

ο Oracle TeleSales. Αυτό το module αφορά τους πωλητές που 
παραμένουν μέσα στην επιχείρηση και ασχολούνται με τις 
τηλεφωνικές πωλήσεις, και περιλαμβάνει γνωρίσματα όπως η 
δημιουργία προγράμματος επαφών, η δημιουργία παραγγελιών, η 
διαχείριση επαφών και λογαριασμών πελατών. Περιλαμβάνει επίσης 

ειδικά χαρακτηριστικά για τηλεφωνικές πωλήσεις όπως διαχείριση 
τηλεφωνικών κλήσεων, διαχείριση προωθητικών μέτρων και 
δυνατότητα αυτοματοποιημένων απαντήσεων σε τηλεφωνικές 
κλήσεις.

ο Sales Compensation. Το συγκεκριμένο module επιτρέπει 
στους διευθυντές πωλήσεων να δημιουργήσουν και να 
διαχειριστούν τα κίνητρα και τις αμοιβές των πωλητών. Οι ίδιοι οι 

πωλητές μπορούν επίσης να ενημερώνονται για την απόδοσή τους.
Εφαρμογές Μάρκετινγκ της Oracle
Οι εφαρμογές μάρκετινγκ του Oracle CRM έχουν ως σκοπό να 

επιτρέψουν τους υπεύθυνους του μάρκετινγκ να προγραμματίσουν, να 
εκτελέσουν, να ελέγξουν, και να αναλύσουν την αποτελεσματικότητα των 
άμεσων εκστρατειών προώθησης και των διαφημιστικών γεγονότων. Οι 
ικανότητες ελέγχου ροής της εργασίας (workflow) χρησιμοποιούνται για να 
αυτοματοποιήσουν τις κοινές και επαναλαμβανόμενες εργασίες. Πιο 
συγκεκριμένα αποτελείται από τα:

ο Oracle Marketing. Αυτό το module επιτρέπει στα τμήματα 
μάρκετινγκ να εκτελέσουν και να διαχειριστούν πολλαπλάσιες και 

από διαφορετικά κανάλια διαφημιστικές εκστρατείες, μετρώντας την 
αποτελεσματικότητα της κάθε εκστρατείας σε πραγματικό χρόνο.
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ο Oracle Marketing for Telecommunications. Παρέχει πρόσθετα 

business to consumer χαρακτηριστικά που αφορούν κυρίως σε 
ανάγκες εταιριών τηλεπικοινωνιών.

Εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών του Oracle CRM 
Περιλαμβάνονται εφαρμογές που εστιάζουν στην αυτοματοποίηση και τη 

βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών που συνδέονται με την 
υποστήριξη πελατών, την επίλυση των προβλημάτων τους κ.α., και είναι οι 
παρακάτω:

ο Oracle Service. Στηρίζεται στην συμβατότητα με την 
Computer Telephony Integration τεχνολογία της Oracle που 
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως την αποστολή συνεργείου για 
επίλυση προβλημάτων, τη διαχείριση των κύκλων ζωής των 
προϊόντων των πελατών, τη σκιαγράφηση τεχνικών υπηρεσιών, και 
τη διαχείριση περιοχών.

ο Oracle Contracts. Αυτό το module διευκολύνει την δημιουργία 
και διοίκηση των συμβολαίων εξυπηρέτησης πελατών έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι πελάτες λαμβάνουν το επίπεδο και την ποιότητα 
των υπηρεσιών για τις οποίες έχουν πληρώσει. Επιτρέπει την 
παρακολούθηση των εγγυήσεων και των ημερομηνιών ανανέωσης 
συμβολαίων καθώς και τον σχεδίασμά προληπτικών service.

ο Oracle Customer Care. Δίνει την δυνατότητα στους πελάτες 
να συνδεθούν με τον προμηθευτή τους και να επιλύσουν μόνοι τους 
τα προβλήματά τους. Εμπεριέχει χαρακτηριστικά για διαχείριση 
επαφών, «χτίσιμο» προφίλ πελάτη και αυτόματη επίλυση 
προβλημάτων βασισμένη σε κανόνες. Επίσης επιτρέπει την 
διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται δηλαδή στην 
αξιολόγησή τους, στην αποθήκευσή τους έτσι ώστε να ενημερώνεται 
και να ανανεώνεται αυτόματα η βάση με ερωτήσεις και επίλυση 
προβλημάτων.

ο Oracle Mobile Field Service. Δίνει την δυνατότητα σε 
τεχνικούς εξυπηρέτησης πελατών να έχουν σε πραγματικό χρόνο, 

με ασύρματα μέσα επαφή σε πληροφορίες που αφορούν τον 
πελάτη, το προϊόν ή την υπηρεσία.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Oracle CRM
Αυτές οι εφαρμογές δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο Διαδίκτυο και περιλαμβάνουν:
ο Oracle iStore. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 

και να διαχειριστούν ηλεκτρονικά καταστήματα.
ο Oracle iMarketing. Πρόκειται για εφαρμογή που επιτρέπει την 

δημιουργία εξατομικευμένων εκστρατειών προώθησης και 
προτάσεων αγοράς για τους διαδικτυακούς πελάτες.

ο Oracle iPayment. Είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία και 
χρήση διαφόρων διαδικασιών πληρωμής μέσω Web.

ο Oracle iBill & Pay. Με αυτό το χαρακτηριστικό οι επιχειρήσεις 
μπορούν να δώσουν την δυνατότητα στους πελάτες τους να 
βλέπουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους και να 
διεκπεραιώνουν τις πληρωμές τους on line.

ο Oracle iSupport. Επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργούν 
και να παρακολουθούν αιτήσεις για εξυπηρέτηση ή επίλυση 
προβλημάτων, να βλέπουν απαντήσεις σε κοινές ερωτήσεις, να 
κάνουν παραγγελίες και να ελέγχουν την κατάστασή τους. Το 
module μπορεί να συνεργαστεί και με τηλεφωνικό κέντρο και 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα να ζητά ο πελάτης να του τηλεφωνήσει 
η επιχείρηση.

Εφαρμογές Τηλεφωνικών Κέντρων του Oracle CRM
Συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα επιστροφής τηλεφωνικής κλήσης 

από τα module Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών και Μάρκετινγκ. Η λύση 
αυτή περιλαμβάνει server με δυνατότητα διαχείρισης εισερχομένων και 
εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων.

ο Oracle Telephony Manager
Πρόκειται για server με Computer Telephony Integrated 

τεχνολογία που επιτρέπει την αυτόματη διανομή των τηλεφωνικών 
κλήσεων και έχει ενσωματωμένες και δυνατότητες αυτόματων 
απαντήσεων. Επιπλέον, παρέχει την ευφυή δρομολόγηση κλήσης, 
pop ups στην οθόνη με πληροφορίες για τον πελάτη ή την ερώτησή 

του (με intelligent agents), μεταφορές οθόνης-στοιχείων κλήσης και 
πρακτόρων φωνής, και τα προηγμένα χαρακτηριστικά αναλύσεων 
για την διοίκηση.
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ο Oracle Call Center Intelligence. Παρέχει τους βασικούς 

δείκτες απόδοσης που στρέφονται συγκεκριμένα στις δραστηριότητες 
τηλεφωνικών κέντρων.

ο Oracle TeleBusiness for Financial Services. Είναι λογισμικό 
με intelligent agents που παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικών 
πωλήσεων και τηλεφωνικής προώθησης πωλήσεων για 
οικονομικούς οργανισμού.

ο Oracle TeleBusiness for Telecomunications. Οι υπηρεσίες 
που αναφέρονται και παραπάνω παρέχονται όμως ειδικά 
σχεδιασμένες για εταιρίες τηλεπικοινωνιών.

Επισημαίνεται πως η Oracle έχει ανακοινώσει την σύνδεση του Oracle 
CRM με το SAP R/3.

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες λειτουργίες από το 
Oracle Sales

Εδώ είναι η πρώτη οθόνη, η εισαγωγική η οποία μπορεί να διαμορφωθεί 
από ώστε να περιέχει τα δεδομένα που ενδιαφέρουν τον χρήστη.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Στην παρακάτω οθόνη δημιουργούμε ένα πελάτη
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Εξειδικεύουμε τα στοιχεία του και τον εντάσσουμε σε κάποιες κατηγορίες 
για να τον ομαδοποιούμε ανάλογα.
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Δημιουργούμε μια προσφορά αγοράς που απευθύνεται σε πελάτη ή 
ομάδα πελατών ή αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν.

a|Sl«| _ij 0 I’PKHnd.. | . [ molgactea | 4jl0ncfeCR | C;OMclc-Sto \ frlOnde■ Sla.| gjDocunMI. ||f>S«to.O·. Q S50w

Δημιουργούμε προσωπικές υπενθυμίσεις που θα εμφανιστούν είτε στην 

οθόνη μας είτε στα άτομα στα οποία αναθέτουμε την εργασία που μπορεί να 
είναι εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενη.
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Στις δύο παρακάτω οθόνες βλέπουμε με ποιο τρόπο μορφοποιούμε την 

οθόνη μας.
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Update Columns Shown and Column Order

The columns available for display in the view are shown below. Select an available column and use the arrow keys 
to move the column to the display list. Click the up and down arrows to arrange the column display order

(<*? TIP To commit and view your changes to the view definition, you must return to the Request View 
window and click Update and Preview Click Update to return to the Request View 
Window, adjust the Sort Priority and Sort Order, end click Update and Preview to save your 
changes.

Available Columns Displayed Column$(in Order)

Request Type Request Number
Request Status Request Description
Request Urgency Customer
Logged By Date Logged
Product i>l Request Severity
Problem Code

Move
Owner

Resolution Code Closed
Expected Resolution Date Θ
Actual Resolution Date Move
Customer Address Α»

Contact
Actual Hours

Open Tasks
Number of Interactions Remove

View History 
View Links

λ»

ή
4j Done I
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Και εδώ είναι η μορφοττοιημένη πια οθόνη

Εδώ βλέπουμε την αρχική οθόνη με πληροφορίες για τον πελάτη.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Και εδώ βλέπουμε πιο λεπτομερειακά τις αιτήσεις του.

D Done 3 φ Internet
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8.4 Siebel 7

Η εταιρία εξειδικεύεται στο χώρο των CRM λύσεων και προσφέρει 
προϊόντα για διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες. Δεν έχει προϊόντα ERP ή 
Supply Chain Management δικά της και έτσι τα CRM συστήματά της είναι 
σχεδιασμένα για να ενσωματώνονται με τα κυρίαρχα της αγοράς με «out of 
the box» συνδέσεις. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η Siebel είναι 
πρωτοπόρος στο χώρο με μερίδιο αγοράς 19% το 1999 και πωλήσεις 
ύψους 790 εκ. δολαρίων. Δεν έχει να παρουσιάσει μια λύση CRM με 
επιπλέον modules αλλά μια πληθώρα προϊόντων που απευθύνονται σε 
διαφορετικούς κλάδους και διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεις. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τα παρακάτω προϊόντα:

Η ομάδα εφαρμογών (θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε) Siebel 7 
περιλαμβάνει μια ομάδα CRM εφαρμογών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
όμως και εφαρμογές PRM (Partnership Relationship Management) καθώς 
και ERM (Employee Relationship Management) εφαρμογές έτσι ώστε να 
προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να έχουν μια πλήρη εικόνα του περιβάλλοντος στο οποίο 
δραστηριοποιούνται.

Κύρια συστατικά της εφαρμογής αποτελούν:
ο Η ύπαρξη ενός μοναδικού «αποθετηρίου» για τα δεδομένα 

που αφορούν σε πελάτες, που προσφέρει την δυνατότητα 
παρακολούθησης του πελάτη σε πραγματικό χρόνο.

ο Με τα ERM εργαλεία οι εργαζόμενοι έχουν άμεση 
πληροφόρηση και εξυπηρετούν καλλίτερα τους πελάτες.

ο Διαχείριση των μεταπωλητών με PRM εργαλεία σαν να 
πρόκειται για φυσική προέκταση των πωλήσεων.

To Siebel 7 στηρίζεται σε αρχιτεκτονική Internet και εμπεριέχει διάφορες 
σημαντικές βασικές τεχνολογίες κρίσιμες στις εφαρμογές eBusiness. Αυτές 
συμπεριλαμβάνουν την δυνατότητα της πλήρους εξατομίκευσης (βασισμένη 
σε κανόνες), μια πλατφόρμα καθορισμού των περιεχομένων (απευθύνεται 
στη διοίκηση), ένα μηχανισμό ροής της εργασίας (ελέγχου εφαρμογής των 
κανόνων διοίκησης / ιεραρχίας, workflow) και μια μηχανή ανάθεσης ή 

δρομολόγησης, μεταξύ των άλλων. Η αρχιτεκτονική του N-tier αυξάνει τη 
δυνατότητα μεταφοράς και απομακρυσμένης λειτουργίας και επιτρέπει στα 

επιχειρησιακά αντικείμενα και την επιχειρησιακή λογική να δομηθεί σε μια 

ομάδα από modules. Αυτό επιτρέπει στην επιχειρησιακή λογική να



διαμοιράζεται μεταξύ των πολλαπλάσιων εφαρμογών και των 
πολλαπλάσιων συσκευών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των 
συνδεδεμένων και offline χρηστών.

Η τεχνολογία αυτή που ονομάζεται Siebel Smart Web Architecture από 
την εταιρία, δεν απαιτεί εγκατάσταση λογισμικού στον client και η πρόσβαση 
στην εφαρμογή γίνεται μέσω ενός απλού browser.

Καινοτομία του Siebel 7 αποτελεί η δυνατότητα πλήρους εξατομίκευσης 
της διεπαφής της (interface). Αυτό επιτυγχάνεται με τα επίπεδα 
αλληλεπίδρασης που παραδοσιακά είναι διαθέσιμα μόνο στις εφαρμογές 
των Windows, παραδείγματος χάριν, οι χρήστες μπορούν να προκαλέσουν 
μεταβολές στη διεπαφή - όπως το σύρσιμο των στηλών για να ρυθμιστεί η 
σειρά τους, ή η επιλογή μιας εγγραφής για να μεταβληθεί ή εκτυπωθεί. Αυτό 
όμως δεν γίνεται απλώς μόνο επάνω στον Web client ο οποίος δεν 
χρειάζεται να ανανεώνεται με κάθε εγγραφή πεδίου. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα μειωμένη κυκλοφορία στο δίκτυο, άρα καλλίτερη λειτουργία και 
επιπλέον άμεση διάδραση με το χρήστη που δεν χρειάζεται να ανανεώνει 
την οθόνη του κάθε φορά που κάνει μια αλλαγή και διατηρεί έτσι το 
περιεχόμενο της εργασίας του.

Σε ότι αφορά την διασύνδεση με άλλες εφαρμογές, αυτή στηρίζεται στην 
αρχιτεκτονική του «information bus», δηλαδή σε μια πλατφόρμα που 
χρησιμοποιεί την γλώσσα XML για την εναλλακτική μορφή (format) των 
δεδομένων που επιτρέπει σε αυτά να μετατρέπονται ανάλογα με αυτά του 
υπόλοιπου δικτύου. Όπως αναφέρουμε παραπάνω η εφαρμογή έχει 
ενσωματωμένη την δυνατότητα συν-λειτουργίας με διαδεδομένες λύσεις στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές, SAP, Oracle και PeopleSoft.

Μια άλλη καινοτομία της εφαρμογής είναι ότι οι μεταβολές στο 
πρόγραμμα αποθηκεύονται και γίνονται αντιληπτές από την εφαρμογή σαν 
metadata, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να γραφτεί κώδικας ή να 
δημιουργηθούν SQL ερωτήματα και σαν metadata μπορούν να 
μεταφερθούν σε οποιαδήποτε αναβάθμιση ή μετατροπή της εφαρμογής.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι η 
δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών εθνικών γλωσσών, νομισμάτων και 

χρονικών ζωνών. Η ίδια εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε περισσότερες 
από μια γλώσσες (υπάρχουν ήδη 20 προσαρμογές σε περιφερειακά 
δεδομένα), διατηρώντας όμως μια μόνη «αποθήκη» δεδομένων.



Χαρακτηριστικό της εξειδίκευσης της εταιρίας στο χώρο είναι ότι έχει 
διαμορφώσει ειδικά προϊόντα για διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους για 
να μειώσει την ανάγκη εξατομίκευσης των προϊόντων της και να καλύψει 
όσο περισσότερο γίνεται τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε κλάδου. Αυτές οι 
εφαρμογές φτάνουν τις είκοσι στο σύνολό τους και ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ασφαλιστικός τομέας, υγεία, φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ενεργειακός 
κλάδος, τραπεζικός κλάδος κ.α.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μικρό δείγμα λειτουργίας μιας εφαρμογής 
CRM της Siebel. Πρόκειται για το πρόγραμμα Siebel TeleSales. Εδώ 
παρουσιάζεται μια συνοπτική παρουσίαση των δυνατοτήτων και της 
λειτουργίας του.

Σε αυτήν την οθόνη ο υπάλληλος των τηλεφωνικών πωλήσεων βλέπει 
όλες τις καμπάνιες για τις οποίες έχει εξουσιοδότηση. Επιλέγοντας κάποια 
από αυτές μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες που την αφορούν, όπως τη 
διάρκειά της, τις προσφορές που σχετίζονται με αυτή κ.α.



Στην αμέσως επόμενη οθόνη βλέπουμε ότι μπορούμε να 
προσαρμόσουμε τη διεπαφή έτσι ώστε να περιέχει τα στοιχεία που εμείς 
θέλουμε σε όποια σειρά θέλουμε. Η σειρά μπορεί να αλλάξει και με ένα 
απλό drag and drop των στηλών στις θέσεις που εμείς επιλέγουμε.

Στην παρακάτω οθόνη είμαστε στην περιγραφή μιας καμπάνιας. 
Βλέπουμε τα γενικά της στοιχεία άνω αριστερά, από κάτω βλέπουμε την 
λίστα των ατόμων με τα οποία πρέπει να έρθουμε σε επαφή και αν έχουμε 
ήδη επικοινωνήσει μαζί τους πότε η επαφή πραγματοποιήθηκε. Το 
διάγραμμα, κάτω αριστερά δείχνει το βαθμό ολοκλήρωσης της εργασίας και 
δεξιά βλέπουμε το κείμενο της τηλεφωνικής πώλησης και προσφορές 
συνδεδεμένες με την καμπάνια.



Πριν δούμε την διεξαγωγή της τηλεφωνικής πώλησης να διευκρινίσουμε 
ότι το πρόγραμμα έχει ενσωματωμένη την τεχνολογία Computer Telephony 

Integration (CTI) και με τον πίνακα εργαλείων όπου φαίνονται τα τηλέφωνα 
εκτελούνται όλες οι εργασίες. Δηλαδή ο επόμενος πελάτης που είναι 
χρωματισμένος με έντονο πράσινο στην παραπάνω οθόνη θα κληθεί με ένα

απλό κλικ με το ποντίκι στο κουμπί του πίνακα εργαλείων Οι

δυνατότητες του προγράμματος δεν σταματάνε εδώ. Μέσω αυτού του

πίνακα εργαλείων ^ ^ ο υπάλληλος τωνIt m -3 ί< ΜΙ
τηλεφωνικών πωλήσεων μπορεί να δέχεται και να διαβιβάζει τηλεφωνήματα, 
χωρίς να αφήνει την οθόνη του. Για τα εισερχόμενα τηλεφωνήματα υπάρχει 
η αναγνώριση του ατόμου που καλεί και η αυτόματη προβολή στην οθόνη 
των στοιχείων που το αφορούν.

Στην παρακάτω οθόνη έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της τηλεφωνικής 

πώλησης. Το πρόγραμμα με την τεχνολογία CTI που έχουμε αναφέρει 

παραπάνω αναγνωρίζει την συνομιλία και χρωματίζει με πράσινο τις 

ερωτήσεις που ο υπάλληλός έχει πραγματοποιήσει. Με κόκκινο 
χρωματίζονται οι ερωτήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και με κίτρινο



οι προαιρετικές ερωτήσεις. Μια τέτοια διαδικασία υποστηρίζουν οι 
σχεδιαστές του προγράμματος ελαχιστοποιεί την διάρκεια εκπαίδευσης ή / 
και επιμόρφωσης των υπαλλήλων πωλήσεων αφού τους καθοδηγεί και 
ταυτόχρονα του ελέγχει βήμα προς βήμα. Επίσης τους παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για το προϊόν, την πώληση και τον πελάτη όπως 
θα φανεί αναλυτικότερα και παρακάτω.

Έστω ότι ο πελάτης δέχτηκε να αγοράσει ο πωλητής περνάει τα υλικά και 
τις ποσότητες για τις οποίες ενδιαφέρεται ο πελάτης και ταυτόχρονα 
εμφανίζει επιπλέον προσφορές δηλαδή δίνει τη δυνατότητα για cross selling 
ή up selling. Αυτά βλέπουμε στην επόμενη οθόνη.



3 Screen Demonstration - Microsoft Internet Explorer

I Talking 00:09:54. Phone 8 Η Β Ο <* ώ £ *
Opportunities Service Campaigns SmartScr^ts Orders Accounts Briefings Contacts Activities Calendar t* T.l Comp·

Quote Verify Print________ ,
Quote Number 1-FKJ3 aportunity - Sales Rep CCONWAY M

Revision 1 Account Medical Ci * Site Chicagi Created 11/15/OC Due j $1
Name Quote 11/15/ Last Fishman First Robert ! Effective Through 11

Status In Proqres * Price List North American Price List iSt Comments ■
Active j* .' Discount -

| Line | Qty Req
> 1

Reprice Reprice All i Renumber Service 

Product | Current Discount : Next Discount ‘

1 RAM 2E6 MB Quantities 1-4, 50% discount approv Buy S or more and get additional 10% disiC*"

1 Totals

AJ jT

mmmmm·
Discount Reason

Item Total Γ $299.00

Total Item! $149.50

ή
Total Adjustment!

Totalf $149.50 ~

Στις επόμενες οθόνες βλέπουμε τα αναλυτικά στοιχεία της προσφοράς. 
Στην πρώτη συμπληρώνονται οι όροι πληρωμής, οι όροι αποστολής των 
υλικών, ειδικές ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής των υλικών κ.α. 
Εμφανίζεται το συνολικό κόστος της παραγγελίας και οι εκπτώσεις. Αν ο 
πωλητής επαληθεύσει τα στοιχεία και μετασχηματίσει την προσφορά σε 
παραγγελία εμφανίζεται η δεύτερη οθόνη, όπου επανεμφανίζονται τα 
μηνύματα για προσφορές cross selling ή up selling και γίνεται η σύνδεση με 
τα συστήματα back office της επιχείρησης.





Η επικοινωνία με τον πελάτη δεν σταματάει όμως με την 
πραγματοποίηση της πώλησης. Όταν αυτή ολοκληρωθεί μπορεί ο 
υπάλληλος να ζητήσει από το πρόγραμμα να δημιουργήσει ένα follow up 
γράμμα ή ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργείται σε πρόγραμμα του 
Office ή Lotus και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που υπάρχουν στο πρόγραμμα. 
Η δυνατότητα φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

Αν υποθέσουμε πως η πώληση δεν πραγματοποιείται αλλά ο πελάτης 
δείχνει ενδιαφέρον τότε το άτομο που του μιλάει από το τηλέφωνο έχει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσει μια «ευκαιρία πώλησης» και να την στείλει 
στον πωλητή που έχει στην αρμοδιότητα την περιοχή και το προϊόν για το 
οποίο ο πελάτης ενδιαφέρθηκε, έτσι ώστε να τον επισκεφτεί το χρονικό 
διάστημα που ο πελάτης προσδιόρισε.

Επίσης ο υπάλληλος των τηλεφωνικών πωλήσεων με τις πληροφορίες 
που πιθανώς έχει συλλέξει από την επαφή του ενημερώνει το προφίλ του 
πελάτη.



Screen Demonstration - Microsoft Internet Explorer !..... x -.rnvi ■ ■■

T treads Campaign: Memory Offer for Perfofma uj Opportunity Assessment 

Phone # & \ it M *3 h m o Γ |& O© & %!
Opportunities Service Campaigns SmartScrtpts Orders Accounts Briefings Contacts Activities Calendar Quotes Comp-

Opportunity
Account Medical C ,? Sitelchicaqc Dooortunitv Memory Offer for 1 f Revenue $5,000.1 - Prob %|0%
Address 3340 South Oak Avenue Description jg] Close Date 11/15/0 * , Created]ll/15/Οι

Sales CCONWAY Committed Lead Qualitv|2-Vei *
Citv Chicago State Iil 11 T erritorv Sales Staae|02 - Qualification -
Zib 60604 :ountrv|U5A J* Source | Memory Offer for Performa -

P·*11111^^ .....
p| 1 Date Template Name j Name 1 Description j E*|

> 11/15/00 9:41:44 AM Lead Qualification NEW ASSESSMENT - 1-FJ Checks a lead against our 3

|nivr« v- V* * > : ·; ·- S - - -· : ^T1

| Order j Attribute Name 1 Value j Comments i Weight M st*
> 1 Number of Potential Users 50 - 100 Route to telesales. 5 i

2 Adaptability to New Technology High. Set the vision and deliver 5 1C
3 Ability to Secure Funding Higll·^ Build a business case for | 10 1C
4 Bond Ratings & Credit History Excellent Has never missed paying . 5 5

! 5 Sponsor's Stance Strong Believes we are the best 10 1C
j 6 Corporate Ties Marketing Member of our alliances p 3 5

7 Purchase Profile/History Frequent Buys from us every month 5 8 rj
<1 1 ±r



Οι τελευταίες δύο οθόνες περιλαμβάνουν γραφικά και στατιστικά στοιχεία 
της πορείας των προωθητικών μέτρων που ενημερώνονται σε πραγματικό 
χρόνο έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι εγκαίρως την πορεία τους 
και να μπορούν να επέμβουν διορθωτικά.

Pipeline analysis.



8.5 E.piphany 5

Η εταιρία E.piphany γίνεται ο πρώτος προμηθευτής για να προσφέρει μια 

αναλυτική εφαρμογή «μικρομεσαίου» μεγέθους, απευθυνόμενη σε ανάλογου 

μεγέθους επιχειρήσεις που συνδυάζει πολλά από τα τμήματα αναλυτικού 

CRM (δηλ., ένα σύστημα διαχείρισης εκστρατείας / καμπάνιας, εργαλεία 

επιχειρησιακής νοημοσύνης και εργαλεία ανάλυσης) σε μια ενοποιημένη 

διεπαφή.

To E.piphany 5.5 κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2001, και αφού η εταιρία 

εξαγόρασε μια εταιρία λογισμικού που κατασκεύαζε την εφαρμογή 

αυτοματοποίησης πωλήσεων (Sales Force Automation) Moss και 

ενσωμάτωσε μια εφαρμογή analytics που τη διαφοροποιεί και αποτελεί το 

συγκριτικό πλεονέκτημα της εφαρμογής.

Η εφαρμογή συνδυάζει έτσι και λειτουργικό και αναλυτικό CRM και 

ενοποιεί όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες δράσεις μεταξύ πελάτη και 

επιχείρησης είτε πρόκειται για ενέργειες Β2Β ή B2C σε πραγματικό χρόνο.

To E.piphany 5.5 αποτελείται από τις τέσσερις παρακάτω ενότητες:

E.piphany Sales: Παρακολουθεί όλα τα σημεία της επιχείρησης με τα 

οποία μπορεί να έρθει σε επαφή ένας πελάτης (διαδίκτυο, τηλεφωνικά 

κέντρα, κανάλια διανομής προς συνεργάτες κ.α.) και συγκεντρώνει 

πληροφορίες για τις ευκαιρίες για πραγματοποίηση πώλησης που μπορεί να 

γεννηθούν. Επίσης παρακολουθώντας τον κύκλο ζωής κάθε προϊόντος, και 

κάνοντας χρήση των αναλυτικών εργαλείων του προγράμματος μπορεί 

κανείς να αναγνωρίσει τάσεις στην αγορά, να θέσει προτεραιότητες, να 

αναγνωρίσει ευκαιρίες up-selling κ.α. To module περιλαμβάνει ανίχνευση και 

παρακολούθηση προσφορών πώλησης, διαχείριση λογαριασμών 

πωλήσεων και επαφών, διαχείριση ευκαιριών (opportunity management), 

pipeline analysis, τιμολόγηση και «εγκυκλοπαίδεια» μάρκετινγκ κ.α.

E.piphany Campaign Marketing: Πρόκειται για ένα module που αξιοποιεί 

τις δυνατότητες που δίνει η ενοποιημένη βάση δεδομένων για τον 

σχεδίασμά, εκτέλεση και παρακολούθηση διαφόρων μέτρων προώθησης 

που πραγματοποιούνται είτε μέσω των παραδοσιακών είτε μέσω των 

ηλεκτρονικών καναλιών. Τα εργαλεία ανάλυσης που εμπεριέχονται δίνουν τη 

δυνατότητα στους χρήστες να «ξεσκεπάσουν» τις πληροφορίες που 

βρίσκονται μέσα στη βάση δεδομένων που αφορούν στους πελάτες τους 

χρησιμοποιώντας έναν απλό browser.



Τα παραπάνω εργαλεία ανάλυσης προσφέρουν ευχέρεια για τη 

δημιουργία reports και διαγραμμάτων με δυνατότητα για drill down στα 

δεδομένα από τα οποία προέκυψαν αυτά τα διαγράμματα. Επίσης τα 

αποτελέσματα μεταφέρονται αυτόματα στις διαφημιστικές εκστρατείες που 

έχουν σχεδιαστεί και πραγματοποιούνται επιτρέποντας στους χρήστες να 

βαθμολογούν τους πελάτες δυναμικά χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες 

πληροφορίες.

E.piphany Service: Προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλες, τις σχετικές με 

τον πελάτη πληροφορίες, από τις βασικές όπως όνομα, διεύθυνση, 

τηλέφωνο ως το ολοκληρωμένο προφίλ του πελάτη με το ιστορικό της 

εξυπηρέτησης του, τις πρόσφατες αγορές και τις προσωπικές του 

προτιμήσεις. Κάθε διάδραση μεταξύ πελάτη-επιχείρησης μέσω 

οποιουδήποτε καναλιού επικοινωνίας (διαδίκτυο, email, τηλέφωνο) 

συλλέγεται και αποθηκεύεται.

Η εφαρμογή προσφέρει αυτόματη μεταφορά κλήσης στους υπαλλήλους 

και επίσης εμφανίζει ταυτόχρονα στην οθόνη τους και τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με τον πελάτη τους. Σε ότι αφορά την διαχείριση των email και 

φαξ η εφαρμογή αυτόματα τα κατατάσσει σε κατηγορίες θεμάτων και τα 

προωθεί στους κατάλληλους υπαλλήλους ή ομάδες υποδεικνύοντας τους 

τυποποιημένες απαντήσεις.

Η εφαρμογή υποστηρίζει επίσης συζητήσεις μέσα από το Διαδίκτυο και 

εμπεριέχει βάση δεδομένων για επίλυση προβλημάτων όπου μπορεί να 

αποθηκευτεί πληροφορία με μορφή εικόνας, ήχου, βίντεο κ.α. Δίνεται επίσης 

η δυνατότητα να δημιουργηθούν διαδικασίες για αναθεώρηση, έγκριση / 

επανέγκριση ή και λήξη ακόμα αυτών των πληροφοριών

To E.piphany Enterprise Insight αποτελεί μια ενσωματωμένη στην 

εφαρμογή πλατφόρμα για ανάλυση πληροφοριών. Πρόκειται για εργαλεία 

συλλογής μετατροπής και ανάλυσης δεδομένων με ταχείς ρυθμούς. Αυτό 

επιτυγχάνεται με ένα «στρώμα» πληροφοριών που αποθηκεύονται σαν 

metadata με αποτέλεσμα να είναι πολύ γρήγορη η πρόσβαση σε αυτά και 

πιο προσαρμόσιμα στις πολύπλοκες αναζητήσεις.

Προσφέρει δυνατότητες για δημιουργία προβλέψεων, προϋπολογισμών, 

ανάλυση αγοραστικών συνηθειών κ.α. Προσφέρει δηλαδή τη δυνατότητα 

εξαγωγής συμπερασμάτων διαχειριζόμενη μεγάλους όγκους δεδομένων. Για 

να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η εφαρμογή αυτομάτως δημιουργεί και αποθηκεύει 

«επιταχυντές» για τη βάση δεδομένων βελτιώνοντας έτσι την απόδοση της



βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως δείκτες, πίνακες 

περιεχομένων μερισμό πινάκων κ.α.

Γραφικά η δομή της εφαρμογής εμφανίζεται ως παρακάτω:

Ε.Τοβ SW £lf CSS Γιηβκ'Βΐ DW tape/

Σχήμα 7; Η δομή της εφαρμογής E.piphany 5.5 (Πηγή: 
http://www. epiphany, com/products/index, html)

Υπάρχει η δυνατότητα συγχρονισμού για σύνδεση με τη βάση μέσω 

φορητών συσκευών για τους πωλητές που βρίσκονται εκτός επιχείρησης.

Εκεί που η εφαρμογή μειονεκτεί είναι στην μη ολοκληρωμένη 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας CTI (Computer Telephony Integration) π.χ. 

στερείται την υποστήριξη για μια ασύρματη πύλη, και δεν έχει καμία 

συνομιλητική μηχανή.

http://www


8.6 Amdocs Clarify eFrontOffice

H Clarify ήταν ο υτταριθμόν 2 προμηθευτής εφαρμογών CRM όταν 

αγοράστηκε από την Nortel Networks το 1999 για $2,1 δις δολάρια. Από 

τότε όμως έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου αγοράς. Στις 2 

Οκτωβρίου 2001, η Amdocs ανήγγειλε την απόκτηση της Clarify CRM από 

τα δίκτυα Nortel. Με την αγορά αυτή η Amdocs ελπίζει να διαφοροποιήσει τα 

προϊόντα της για τη βιομηχανία επικοινωνίας καθώς επίσης και τη γραμμή 

προϊόντων CRM.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες υπηρεσιών:

ο Εφαρμογές με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο πελάτης 

Δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να έχει πρόσβαση σε διάφορες 

λειτουργίες χωρίς να παρεμβαίνουν στελέχη της επιχείρησης, όπως π.χ. 

παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών, αιτήσεις για ειδική εξυπηρέτηση, 

ο Εφαρμογές με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα στελέχη της 

επιχείρησης και δίνουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να 

παρέχουν καλλίτερες υπηρεσίες στους πελάτες της επιχείρησης.

ο Εφαρμογές με τις οποίες έρχεται σε επαφή η διοίκηση της 

επιχείρησης

Δίνουν τη δυνατότητα στη διοίκηση της επιχείρησης να έχει 

πρόσβαση σε εκθέσεις και άλλα αναλυτικά στοιχεία βασισμένα σε 

δεδομένα που υπάρχουν και σε άλλες εφαρμογές.

Διαγραμματικά η δομή του είναι η εξής:

Σχήμα 8: Η δομή της εφαρμογής Amdocs Clarify (Πηγή: Amdocs Clarify 

CRM e-business architecture for CRM solutions, 2001)

Η αρχιτεκτονική του προγράμματος είναι ανοιχτή και βασισμένη στην 

τεχνολογία Internet. Είναι επίσης οργανωμένη σε στρώματα ώστε να 

διαχωρίζεται η επιχειρησιακή λογική από την πρόσβαση σε βάσεις



δεδομένων και οι εξατομικευμένες διεπάφες από εξωτερικά συστήματα. Η 

αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Με γκρι εμφανίζονται τα 

στοιχεία που δεν αποτελούν 

συστατικά της εφαρμογής 

όπως οι thin clients που 

μπορούν να είναι απλοί 

browser, PDAs κ.α. αρκεί να 

υποστηρίζουν HTML ή WML.

Σαν Application Server 

χρησιμοποιείται ο WebLogic 

της ΒΕΑ.

To Data Access Service 

είναι ενσωματωμένες στην 

εφαρμογή βιβλιοθήκες της 

γλώσσας C++ για να μπορούν 

οι προγραμματιστές να 

διαχειρίζονται τα δεδομένα 

χωρίς τη χρήση SQL.

Σχήμα 9: Χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής της εφαρμογής Amdocs Clarify 
(Πηγή: Amdocs Clarify CRM e-business architecture for CRM solutions, 
2001)

Με γαλάζιο εμφανίζονται τα συστατικά (φυσικά ή λογικά) του Clarify CRM.

To Presentation Layer αφορά στις διαδράσεις με το χρήστη π.χ. 

εξατομίκευση των διεπαφών.

Οι επιχειρησιακοί κανόνες που καθορίζουν τον ορισμό των συναλλαγών, 

ποιος έχει πρόσβαση σε ποιες πληροφορίες κ.α. χειρίζονται από το 

Business Logic Layer.

To Integration Layer χειρίζεται τις ανταλλαγές δεδομένων με φορητές 

συσκευές, εφαρμογές Back Office, εξωτερικά συστήματα και Enterprise 
Application Integration.

To Data Access Service διαχειρίζεται τις λειτουργίες της βάσης 

δεδομένων.

Υπάρχει ένα μοναδικό data model για την υποστήριξη όλων των 

εφαρμογών του eFrontOffice. Έτσι η πληροφορία δεν αναπαράγεται ή 

μεταβάλλεται για να διατεθεί και στις άλλες εφαρμογές. Το μοντέλο αυτό 

περιλαμβάνει περίπου 500 πίνακες που μπορούν να αποθηκεύσουν



ορισμούς, σχέσεις και χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνεται επίσης και ένας 

editor που ονομάζεται Data Dictionary Editor και δημιουργεί και αποθηκεύει 

σαν metadata τις όποιες αλλαγές γίνονται στο data model.

Τα Application Services είναι διαδικασίες που «διαμοιράζονται» στο 

σύστημα και παρακολουθούν γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε αυτό και 

επικοινωνούν με εφαρμογές που επηρεάζονται από αυτά τα γεγονότα. 

Παραδείγματος χάριν, λαμβάνει μηνύματα για αποστολή αντικειμένων και 

καθορίζει που θα αποστείλει το αίτημα - σε ποια εφαρμογή.

To Clarify CRM σχεδόν δεν εμπεριέχει εφαρμογές για την 

αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, το PRM, τις πωλήσεις πεδίων και την 

διαμόρφωσης πωλήσεων.

Παρόλα αυτά όμως σε ότι αφορά τη διαχείριση τηλεφωνικών κέντρων τα 

εργαλεία scripting που διαθέτει αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα.

Επίσης η εφαρμογή διαμόρφωσης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

δημιουργούν «wizards» για τη διατήρηση των αλλαγών στο πρόγραμμα, 

γεγονός που έχει θετική επίδραση στο συνολικό κόστος της εφαρμογής. Η 

γλώσσα στην οποία γράφονται οι μετατροπές είναι Microsoft Visual Basic 

για το χειρισμό των σύνθετων προβλημάτων διαμόρφωσης.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η εφαρμογή υπάρχει σε 5 γλώσσες 

(συμπεριλαμβάνονται και τα Ιαπωνικά).



8.7 BaanFrontOffice 2000

Η εφαρμογή BaanFrontOffice έκανε αρχικά την εμφάνιση της σαν Aurum 

FrontOffice το 1998. Η εταιρία Aurum τότε ήταν μια θυγατρική της Baan με 

έδρα την Καλιφόρνια. Το 1999 η θυγατρική αυτή απορροφήθηκε πλήρως 

από την Baan και η εφαρμογή κυκλοφόρησε από την Baan.

To BaanFrontOffice βασίζεται πλήρως στις τεχνολογίες Microsoft 

COM/DCOM, Active X, και σε Visual Basic. Στον client χρειάζεται μόνο ένας 

browser για να τρέξει όλη την εφαρμογή. Η διεπαφή της εφαρμογής έχει 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να μοιάζει στο Microsoft Outlook και έχει επίσης οθόνες 

επαφών και ημερολογίου. Επεδίωξαν αυτή την ομοιότητα για να μειώσουν 

τα έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού και να κάνουν την εφαρμογή πιο οικεία 

και πιο εύκολα αποδεκτή από τους χρήστες.

Η εφαρμογή αποτελείται από modules τα οποία μπορούν και να 

εγκατασταθούν μερικώς ή τμηματικά, δεν αποτελούν όμως ξεχωριστές 

εφαρμογές αλλά διασυνδέονται μεταξύ τους και ενσωματώνονται σε μία 

διεπαφή.

Η κεντρική εφαρμογή είναι το module των πωλήσεων που προσφέρει 

διοίκηση πελατών, ευκαιριών και εργασιών (ημερολογίου). Υπάρχουν όμως 

και άλλες εφαρμογές για τις πωλήσεις όπως οι:

ο Baan Proposal. Μια εφαρμογή αυτόματης δημιουργίας 

προσφορών

ο Baan Knowledge Manager. Ένα διαδραστικό εργαλείο για την 

εγγραφή και ανανέωση δεδομένων στο Web.

ο Baan Pricer. Ένα εργαλείο για τιμολόγηση προϊόντων για 

ειδικές περιστάσεις (εξειδικευμένα ή κατά παραγγελία προϊόντα).
ο Baan Extensions for Outlook. Ένα εργαλείο συγχρονισμού με 

το Micrososft Outlook για ανταλλαγή δεδομένων για ραντεβού ή 

προγραμματισμένες ενέργειες.

To module των πωλήσεων υποστηρίζεται από τον Baan Configurator, μια 

ξεχωριστή εφαρμογή πλήρως ενσωματωμένη στο σύστημα που μπορεί να 

συγκεντρώνει πληροφορίες για πολύπλοκα προϊόντα με πολλά 

συναρμολογούμενα μέρη



8.8 Onyx CRM

Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή της γραμμής των προϊόντων

Onyx Enterprise Portal.

Η “επιχειρηματική πύλη Onyx”, είναι ένα 100% βασισμένο στο Διαδίκτυο 

προϊόν. Η πύλη συνδυάζει τις λειτουργίες του CRM με τις εφαρμογές τρίτων 

συμβαλλόμενων μερών αλλά και με δεδομένα από το Διαδίκτυο. Τα 

παραπάνω εμφανίζονται μαζί σε μια κοινή διεπαφή έτσι οι πωλήσεις, το 

μάρκετινγκ, και η εξυπηρέτηση πελατών έχουν μια ενιαία διεπαφή. 

Προσφέρει επίσης στις επιχειρήσεις ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να 

«χτίσουν» τα portals πελατών και συνεργατών.

Onyx Customer Center

To Onyx Customer Center είναι μια λύση βασισμένη στην αρχιτεκτονική 

client/sever για τη διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν στους 

πελάτες, στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση και τεχνική 

υποστήριξη των πελατών. Με το συντονισμό όλων των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ επιχείρησης-πελατών, η εφαρμογή επιτρέπει στις επιχειρήσεις για να 

παρέχει στους υπαλλήλους τους ένα ενιαίο, περιεκτικό εργαλείο για, και όλες 

τις πληροφορίες πελατών.

Onyx Customer Center - Unplugged

Αυτή η εφαρμογή αποτελεί επιπλέον συστατικό στοιχείο της αμέσως 

προηγούμενης “Onyx Customer Center” και παρέχει το συγχρονισμό 

στοιχείων μέσω Internet ώστε οι υπάλληλοι που βρίσκονται εκτός εταιρίας 

να έχουν πρόσβαση και ενημέρωση σε όλες τις εταιρικές πληροφορίες 

πελατών χωρίς σύνδεση με ένα δίκτυο ή το Διαδίκτυο.

Onyx Enterpise DataMart
Αυτή η εφαρμογή προσφέρει συνολική άποψη της απόδοσης των 

εφαρμογών Front Office μέσω μιας έτοιμης βάσης δεδομένων. Είναι 

προγραμματισμένη για να εργαστεί με την Onyx Front Office Database και 

μπορεί αμέσως να παραγάγει τις εκθέσεις για να βοηθήσει στη λήψη των 

επιχειρησιακών αποφάσεων.

Onyx Web Wizards for Sales

Αυτή η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένο μάρκετινγκ 

μέσω του ιστοχώρου της επιχείρησης. Οι βασισμένες στο WEB έρευνες 

εξασφαλίζουν τη συλλογή ολοκληρωμένων πληροφοριών για το αγοραστικό 

προφίλ των πελατών , οι οποίες εισάγονται άμεσα στην κεντρική βάση



δεδομένων πελατών. Με βάση π.χ. απαντήσεις σε έρευνες, οι 

εξατομικευμένες προσφορές διαμορφώνονται αυτόματα και το τμήμα 

τηλεφωνικών πωλήσεων π.χ. μπορεί να ειδοποιηθεί για αυτές αμέσως. 

Επιπλέον, οι πιθανοί πελάτες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για 

προϊόντα, ή demo που μπορούν να τους αποσταλούν αυτόματα μέσω του 

ταχυδρομείου, του fax ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Onyx Web Wizards for Service
Η εφαρμογή στόχο έχει την επέκταση της εξυπηρέτηση πελατών και της 

τεχνικής υποστήριξής τους μέσω Διαδικτύου επιτρέποντας στους πελάτες να 

εισάγουν, να εμφανίζουν, και ενημερώνουν περιπτώσεις τεχνικής 

υποστήριξης προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή μέσω του Διαδικτύου. Οι 

πληροφορίες εισάγονται άμεσα στην κεντρική βάση δεδομένων πελατών. Οι 

πελάτες έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις περιπτώσεις 

υποστήριξης καθώς και την κατάσταση των προηγουμένως αναφερόμενων 

περιπτώσεων υπηρεσιών. Το προσωπικό εξυπηρέτησης και τεχνικής 

υποστήριξης πελατών ειδοποιείται αυτόματα για τις νέες καταχωρήσεις και 

τις μεταβολές.

Onyx EnCyc.

To Onyx EnCyc είναι μια εγκυκλοπαίδεια μάρκετινγκ με εργαλεία 

αυτοματοποίησης και παραγωγικότητας. To EnCyc επιτρέπει την οργάνωση 

και καταχώρηση όλων των στοιχείων που αφορούν σε πωλήσεις και 

μάρκετινγκ σε ένα ενιαίο data repository που είναι αμέσως προσιτό μέσω 

του Διαδικτύου, του τοπικού LAN, του τοπικού σκληρού δίσκου, ή του CD. 

Οι πωλητές, οι εμπορικοί αντιπρόσωποι, οι συνεργάτες, ακόμη και οι 

πελάτες μπορούν να πλοηγήσουν στην διεπαφή, βρίσκοντας γρήγορα το 

υλικό, τις παρουσιάσεις, τις πληροφορίες που αφορούν στον ανταγωνισμό 
και ακόμη και τις φωτογραφίες που χρειάζονται. Οι χρήστες μπορούν επίσης 

να δημιουργήσουν παρουσιάσεις και ιστοχώρους ακόμα με απλά να το να 

σύρουν απλά το περιεχόμενο που θέλουν σε ένα νέα φάκελο.

Στην παρακάτω οθόνη βλέπουμε το Employee Portal που δίνει 

πρόσβαση στους εργαζομένους στην επιχείρηση στις λειτουργίες των 

πωλήσεων, του μάρκετινγκ, και της εξυπηρέτησης πελατών από μια οθόνη.





8.9 Applix

H Applix ιδρύθηκε το 1983 σαν παροχέας εφαρμογών αυτοματισμών 

ττωλήσεων για Unix. Το 1995 απόκτησε την Target Systems που 

εξειδικευόταν στις εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών και άρχισε να 

προσφέρει πιο ολοκληρωμένες λύσεις CRM

Το περιβάλλον ανάπτυξης του Applix Enterprise επιτρέπει το στήσιμο 

εφαρμογών που τρέχουν είτε σε client που βασίζεται σε περιβάλλον 

Windows είτε σε ένα απλό browser, χωρίς να απαιτεί να διατηρούνται και οι 

δυο τύποι. Υποστηρίζεται ακόμα και ασύρματη σύνδεση.

Περιλαμβάνεται επίσης και το Applix Enterprise Developer’s Studio, ένα 

εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν φόρμες 

αναζήτησης ή εισαγωγής δεδομένων, ερωτήματα ή ροή εργασιών και 

σχέσεις ιεραρχίας κ.α. (υπάρχει π.χ. ακόμα undo και redo για αλλαγές που 

γίνονται σε φόρμες με το Developer’s Studio)

Όλες οι εφαρμογές μοιράζονται τους ίδιους επιχειρησιακούς κανόνες, τα 

ίδια στοιχεία χαρακτηρισμού των δεδομένων (data specification, data 

dictionary) και την ίδια πηγή δεδομένων.

Γραφικά η δομή του συστήματος είναι η παρακάτω.

Applix iCRM Solutions Suite

iSaies

iService

iHelpdesk

(Customer
Insight

Σχήμα 10:H δομή της εφαρμογής Applix iCRM (Πηγή: Applix 2001)

iSales

To Applix iSales έχει στόχο να βοηθήσει τα τμήματα μάρκετινγκ και 

πωλήσεων σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου πωλήσεων - από την αρχική



παραγωγή προσφορών μέσω της αξιολόγησης των δεδομένων, την 

παρακολούθηση έως και την ολοκλήρωσή τους. Έχει τη δυνατότητα να 

συνδέει ξεχωριστές βάσεις δεδομένων έτσι οι πωλήσεις σας αναγκάζουν 

μπορούν αποτελεσματικά να συγκεντρώσουν, να επεξεργαστούν, να 

ακολουθήσουν, και χρησιμοποιούν τις κρίσιμες πληροφορίες.

To iSales έχει ως σκοπό να προσφέρει στους εργαζόμενους στο τμήμα 

πωλήσεων με ένα νέο επίπεδο προοπτικής σε ότι αφορά τα στοιχεία 

πελατών. Συνδυάζοντας τις παραδοσιακές ικανότητες μιας εφαρμογής 

αυτοματοποίησης δύναμης πωλήσεων με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

στη μεγιστοποίηση των στοιχείων πελατών, το iSales παρέχει στην 

οργάνωσή σας μια ανώτερη δυνατότητα να αποκτηθούν και να διατηρηθούν 

οι κερδοφόροι πελάτες.

To iSales είναι μια εφαρμογή βασισμένη στα Windows και στην 

αρχιτεκτονική Internet. Αρχίζοντας από την δυνατότητα διαχείρισης μιας 

εκστρατείας μάρκετινγκ που απευθύνεται σε περισσότερα από ένα μέσα και 

κανάλια (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εισαγωγής προσφορών 

στο Διαδίκτυο), την διαχείριση ευκαιριών, την δημιουργία προβλέψεων και 

προϋπολογισμών, την παρακολούθηση της εκπλήρωσης τους και την 

παραγωγή αναφορών.

Εμπεριέχει μια ιεραρχική εγκυκλοπαίδεια μάρκετινγκ, μια ενσωματωμένη 

εφαρμογή για δημιουργία και παρακολούθηση ραντεβού, ένα 

ενσωματωμένο πολυδιάστατο (OLAP) εργαλείο ανάλυσης στοιχείων και τη 

«αόρατη» ολοκλήρωση με τη λύση εξυπηρετήσεων πελατών iService.

iService

Πέρα από την ύπαρξη «παραδοσιακών», για τα CRM, modules όπως η 

διαχείριση λογαριασμών και επαφών πελατών, η αυτόματη-δρομολόγηση 

κλήσης, εμπεριέχεται στο iService's η εφαρμογή QuickSolveTM, που είναι 

μια δευτεροβάθμια ακολουθία των λειτουργιών που δίνουν στο Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Πελατών τη δυνατότητα να ανακτήσει τις απαντήσεις στα 

προβλήματα γρηγορότερα και ευκολότερα. Με αυτή την εφαρμογή δίνεται 

και στους ίδιους τους πελάτες να αναφέρουν προβλήματα, να λάβουν λύσεις 

σε αυτά και να βρουν λύσεις μόνοι τους σε διάφορες βάσεις δεδομένων, 

αυτοεξυπηρετούμενοι.

To iService ενσωμάτωσε πλήρως την ενότητα εξασφάλισης ποιότητας για 

να παρέχει τη συνεχή ολοκλήρωση στην εφαρμοσμένη μηχανική και η 

ανάπτυξη προϊόντων.



To iService είναι μια διοικητική εφαρμογή πελατών, που 

ενσωματώνοντας την πλήρη διαχείριση λογαριασμών και επαφών πελατών 

και των συμβάσεων εξυπηρέτησης πελατών, το χρόνο και τα υλικά που 

τιμολογούν, και τον σχεδίασμά προληπτικής συντήρησης.

Applix iHelpdesk
Πρόκειται για ένα σύστημα «διαχείρισης περιστατικών» που δίνει τη 

δυνατότητα στο προσωπικό του τμήματος πληροφορικής (IT) να βοηθήσει 

το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρίας στην επίλυση διαφόρων 

προβλημάτων. Επίσης η εφαρμογή συνεργάζεται με άλλες εφαρμογές 

διαχείρισης δικτύου για να προειδοποιεί το προσωπικό του τμήματος 

μηχανογράφησης σε περίπτωση που οι πόροι του συστήματος δεν 

επαρκούν.

Applix iCustomerlnsight
To Applix iCustomerlnsight παρέχει έναν ενιαίο προορισμό για πρόσβαση 

και ανάλυση πληροφοριών. To iCustomerlnsight παρέχει μια 

εξατομικεύσιμη, οπτική παρουσίαση των πληροφοριών που ονομάζει 

iDashboard. To Dashboard επιτρέπει οπτική εμφάνιση των στατιστικών 

σχετικά με το πώς η επιχείρησή σας τρέχει, σε πραγματικό χρόνο. To Applix 

iCustomerlnsight συνδυάζει την βασισμένη στο WEB διαχείριση σχέσης 

πελατών με την προσέγγιση στην επιχειρησιακή νοημοσύνη. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι βλέποντας τα γραφικά με τις μεταβλητές που 

αναφέρονται σε πελάτες ή προϊόντα και θελήσουμε να εμβαθύνουμε σε 

κάποια στοιχεία μπορούμε να μεταφερθούμε με ένα κλικ στα συγκεκριμένα 

αρχεία για βαθύτερη πληροφόρηση και παραπέρα ανάλυση.

To Applix Enterprise υποστηρίζει χαρακτηριστικά για πολυεθνικές 

συναλλαγές και υποστήριξη για διαφορετικά νομίσματα (τριγωνικές 

συναλλαγές) και διαφορετικές χρονικές ζώνες.

Να αναφέρουμε επίσης ότι η εταιρία έχει δημιουργήσει μια δικτυακή 

κοινότητα την iCustommerCommunity.com όπου μπορούν να φιλοξενηθούν 

τα e-commerce και τα online εξυπηρέτησης πελατών κέντρα επιχειρήσεων.

8.10 Pivotal

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1991 και ασχολούνταν με εφαρμογές διαχείρισης 

για δίκτυα αλυσίδων ζήτησης / αγορών - Demand Chain Management.



Προσφέρει εφαρμογές για διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM), συνεργατών 

(PRM) και διαχείριση σχέσεων προσωπικού που βασίζονται στην τεχνολογία 

της Microsoft και του Internet.

Το προϊόν που παρουσιάζεται εδώ είναι το “Pivotal Demand Chain 

Network Solution” που βασίζεται στη γλώσσα XML και στα πρότυπα της 

Microsoft. Περιλαμβάνονται τα παρακάτω modules:

Pivotal ePower

Pivotal eSelling: αποτελεί λύση για πωλήσεις μέσω Internet και είναι ένα 

προϊόν που μπορεί να σταθεί και μόνο του.

Pivotal eRelationship: Η εφαρμογή περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές 

διεπαφές eRelationship IntraHub, eRelationship CustomerHub, και 

eRelationship PartnerHub. Η κάθε διεπαφή απευθύνεται σε μια 

εξειδικευμένη ομάδα χρηστών με ξεχωριστές ανάγκες. To Pivotal 

eRelationship 2000 περιλαμβάνει modules για πωλήσεις, μάρκετινγκ, 

εξυπηρέτηση πελατών και τηλεφωνικές πωλήσεις.

Pivotal Anywhere

Pivotal Web.NET προσφέρει υποστήριξη για ασύρματες συσκευές 

συμπεριλαμβανομένων και τηλεφώνων που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο 

WAP.

Το λογισμικό της Pivotal είναι πλήρως βασισμένο στην Microsoft 

Windows Distributed Internet Application Architecture και πρόκειται για ένα 

αρχιτεκτονικό μοντέλο τριών τρίτων βασισμένου στο Internet. Τα τρία 

«τρίτα» ορίζονται ως λειτουργίες παρουσίασης, επιχειρησιακές λειτουργίες, 

και λειτουργίες δεδομένων.

To data model της εφαρμογής μεταβάλλεται εύκολα με απλές RDBMS 

γνώσεις, χρησιμοποιώντας το Pivotal Tool Kit που «μεταφράζει» όλες τις 
μετατροπές σε κώδικα SQL.

Οι εφαρμογές της εταιρίας πωλούνται σε 35 χώρες και είναι διαθέσιμες σε 

οκτώ διαφορετικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένου των αγγλικών, 

γαλλικών, γερμανικών, ισπανικών, πορτογαλικών, σουηδικών, ιαπωνικών, 

και κινέζικων.

9. ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ CRM ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

CRM

Από την συγκριτική παρουσίαση των κυρίαρχων εφαρμογών στην αγορά 

CRM και από την συνοπτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους, έχοντας



πάντα υπόψη ότι πρόκειται για ένα τομέα που εξελίσσεται συνεχώς και 

υπάρχουν πιθανότητες να υποστεί αλλαγές σε ότι αφορά τις τεχνολογίες 

που χρησιμοποιούνται, μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες γενικότερες 

τάσεις που μπορούν να σημειωθούν ως εξής:

ο Τεχνολογία βασισμένη στο Internet, οι περισσότεροι 

προμηθευτές (όλοι όσοι παρουσιάζονται στην εργασία) έχουν ήδη 

απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές βαριές client/server 

τεχνολογίες σε πιο εύκαμπτες εύχρηστες τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούν Internet browser στον client.

ο Διοίκηση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας με τον πελάτη. 

Οι διάφορες εφαρμογές CRM σήμερα πρέπει να διαχειρίζονται και να 

ενοποιούν δεδομένα που «μαζεύουν» από οποιοδήποτε μέσο και αν 

χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιηθεί η επαφή με τον πελάτη. 

Συγχρόνως με τα πιο παραδοσιακά μέσα όπως το τηλέφωνο και η 

αλληλογραφία οι εφαρμογές CRM θα πρέπει να προβλέπουν την 

υποστήριξη και νέων τεχνολογιών όπως η μετάδοση φωνής πάνω 

στο πρωτόκολλο IP και ασύρματα πρωτόκολλα.

ο Η ενσωμάτωση και συνεργασία με μεταξύ των CRM και των 

λοιπών εφαρμογών της επιχείρησης. Πρόκειται για ένα θέμα κριτικής 

σημασίας που δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε και για να 

εκμεταλλευτούν αυτή την αδυναμία οι παραγωγοί back office 

εφαρμογών έχουν εισέλθει στην αγορά των CRM εξαγοράζοντας 

επιχειρήσεις.

ο Η είσοδος στον χώρου του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

συμβαδίζει θα μπορούσαμε να πούμε με την φιλοσοφία της 

λειτουργίας ενός CRM. Πολλές επιχειρήσεις με αφορμή την 

εγκατάσταση μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου εγκαθιστούν 

σαν μέρος της και ένα συστατικό e-CRM.

ο Καθετοποίηση των εφαρμογών CRM, καθώς οι λειτουργίες 

επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους μπορεί να 

παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές ανάγκες πολλοί προμηθευτές



CRM παρουσιάζουν διαφορετικές εφαρμογές ανά κλάδο ή 

αποφασίζουν να εξειδικευθούν σε κάποιους.

Ειδικότερα, όμως όπως συνάγεται και από την παρουσίαση των παραπάνω 

προγραμμάτων όλες οι εφαρμογές CRM προσπαθούν να καλύψουν τις 

«περιοχές» όπου λαμβάνει χώρα η επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και 

πελατών. Για να το επιτύχουν αυτό αναπτύσσουν τις εφαρμογές τους γύρω 

από ορισμένες λειτουργίες-κλειδιά. Θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε στις 

επόμενες τέσσερις κατηγορίες:

ο Εφαρμογές αυτοματοποίησης πωλήσεων 

ο Υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών 

ο Μάρκετινγκ 

ο Εργαλεία ανάλυσης

Παρακάτω αναλύονται τα στοιχεία που πρέπει να εμπεριέχονται σε αυτές τις 

κατηγορίες για να καλυφθεί πλήρως ο σκοπός που η εισαγωγή ενός CRM 

σε μια επιχείρηση προσπαθεί να εξυπηρετήσει.

9.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του module
αυτοματοποίησης πωλήσεων

ο Διαχείριση λογαριασμών πελατών

ο Δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων αρχείων όπως π.χ. επιστολών 

προτάσεων, εικόνων κ.α. με τα αρχεία των πελατών 

ο Διαχείριση καμπάνιας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες όπως μαζική αποστολή προσφορών 

οι οποίες όπως διαφοροποιούνται με βάση τις προτιμήσεις των 

πελατών που έχουμε καταγραμμένες στην βάση δεδομένων κ.α. 

ο Αυτόματη δημιουργία προσφορών που βασίζονται σε διάφορες 

προτιμήσεις του πελάτη.

ο Αυτόματη ανάθεση περιοχών, ομάδων πελατών, προϊόντων στους 

πωλητές της επιχείρησης.

ο Σχεδιασμός, διαχείριση και μέτρηση σε πραγματικό χρόνο 

εκστρατειών προώθησης, 

ο Διαχείριση επαφών με πελάτες ή συνεργάτες 

ο Λεπτομερής σκιαγράφηση ευκαιριών πωλήσεων 

ο Αξιολόγηση προωθητικών ενεργειών



Παραγωγή και διαχείριση προωθητικών ενεργειών μέσα από το 
διαδίκτυο

Σύνδεση με δημιουργία παραγγελιών ή τιμολογίων για ολοκλήρωση 

της πώλησης.

Δημιουργία αναλύσεων και αναφορών για προβλέψεις πωλήσεων ή 

πραγματοποιημένες πωλήσεις.

Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών ενεργειών. 

Δυνατότητα τηλεδιασκέψεων, οργάνωσης συνεργασιών ανταλλαγής 

αρχείων.

Αυτοματοποιημένη διαχείριση των πωλητών και πρόσβασή τους σε 

πλήρως ενημερωμένο ιστορικό πελάτη από οπουδήποτε.

Αυτόματος υπολογισμός των αμοιβών των πωλητών ανάλογα με 

τους στόχους που έχουν εκπληρώσει.

Δυνατότητα μέτρησης της αποτελεσματικότητας των πωλητών και 

ενημέρωση τους για την απόδοσή τους σε πραγματικό χρόνο.

9.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του module 
υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών

ο Αναγνώριση του αριθμού κλήσης και αυτόματος 

χαρακτηρισμός ή κατηγοριοποίηση της, ανάθεση σε αρμόδιο 

υπάλληλο.

ο Οθόνες pop up στον υπάλληλο που εξυπηρετεί με το ιστορικό 

του πελάτη και πρόσβαση στη βάση δεδομένων με λύσεις για τα 

συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα.

ο Αυτόματη καταγραφή της κλήσης και του προβλήματος του 

πελάτη, της λύσης που δόθηκε.

ο Ενημέρωση της βάσης με τυχόν νέα προβλήματα ή λύσεις.

ο Αυτόματη σύνταξη follow up email ή γράμματος στον πελάτη 

που επικοινώνησε.

ο Δυνατότητα ελέγχου αιτημάτων επίλυσης προβλημάτων 

μέσω του Διαδικτύου και δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης μέσω 

πρόσβασης σε βάση με λύσεις συχνά αντιμετωπιζόμενων 

προβλημάτων.

ο Εξατομικεύσιμο μοντέλο help desk για τους υπαλλήλους της 

εταιρίας



ο Κλιμάκωση των αιτημάτων αν δεν επιλυθούν αμέσως, 

χρονική ωρίμανσή τους και αυτόματη δρομολόγησή τους σε άλλους 

υπαλλήλους.

ο Ανακοίνωση λύσης μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ο Υποβολή προβλημάτων, ερωτημάτων, αιτημάτων μέσω του 

Διαδικτύου, ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ο Απεριόριστη δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων 

για αυτοβοήθεια.

ο Δυνατότητα χαρακτηρισμού των δεδομένων της βάσης

επίλυσης προβλημάτων με δυνατότητα επανενημέρωσης ή 

απόρριψης των λύσεων, όταν π.χ. παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα.

ο Δυνατότητα συλλογής των πιο συχνά εμφανιζόμενων

προβλημάτων ή ελαττωμάτων των προϊόντων ή παραπόνων των 

πελατών.

9.3 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του module 
Μάρκετινγκ

ο Δυνατότητα σχεδιασμού, εκτέλεσης και διαχείρισης

εξατομικευμένων προωθητικών ενεργειών μέσα από διαφορετικά 

κανάλια επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο συμβατική ή ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, το διαδίκτυο, ασύρματες συσκευές, άμεση πώληση 

και το δίκτυο πώλησης συνεργατών της επιχείρησης.

ο Οικονομικός σχεδιασμός και συσχετισμός όλων των

προωθητικών ενεργειών της επιχείρησης.

ο Εργαλεία τμηματοποίησης των πελατών της επιχείρησης που 

μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια ή / και δεδομένα.

ο Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο των αποτελεσμάτων των 

ενεργειών μάρκετινγκ έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης 

των ενεργειών προώθησης, όπου χρειάζεται.

ο Ενημέρωση όλων των άμεσα εμπλεκομένων στις ενέργειες 

προώθησης (πωλητές, συνεργάτες) ώστε να διασφαλίζεται η 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

ο Δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων που έχουν σαν στόχο 

την ενίσχυση της πίστης του πελάτη στην επιχείρηση ή το προϊόν 

(loyalty). Τέτοιες εκδηλώσεις είναι σεμινάρια, επιδείξεις προϊόντων



κ.α. Οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι και εικονικές π.χ. ένα on line 

σεμινάρια μέσω διαδικτύου.

ο Υποστήριξη των εκδηλώσεων από τον σχεδίασμά, τον 

προϋπολογισμό τους, έως την εγγραφή των ενδιαφερομένων και την 

ex post ανάλυση τους.

9.5 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του module
“Εργαλεία ανάλυσης”

ο Δυνατότητα με τη χρήση Intelligent agents να «επαγρυπνεί» η 

εφαρμογή και όταν μια κρίσιμη πληροφορία εμφανιστεί να την 

επεξεργάζεται και να τη αποστέλλει στο κατάλληλο άτομο, στη 

συσκευή που το άτομο έχει επιλέξει π.χ. υπολογιστή ή κινητό 

τηλέφωνο. Ανάλογα με το τύπο της συσκευής η μορφή της 

πληροφορίας θα πρέπει να έχει κατάλληλα διαμορφωθεί από την 

εφαρμογή.

ο Δυνατότητα συνεργασίας με βάσεις δεδομένων από άλλες 

εφαρμογές και επεξεργασίας πληροφοριών, 

ο Δυνατότητα χειρισμού μεγάλου όγκου δεδομένων σε λίγο χρόνο, άρα 

δυνατότητα κατηγοριοποίησης των δεδομένων, 

ο Ύπαρξη διαφόρων τύπων αναλυτικών αναφορών για να μπορεί να 

ξεκινήσει η επιχείρηση να εργάζεται με δεδομένα που πιθανώς 

προϋπάρχουν.

ο Δυνατότητα drill down στα πρωτογενή δεδομένα που παράγουν 

αναλύσεις και γραφικά.

ο Δυνατότητα παραγωγής αναλύσεων με δεδομένα που συλλέγονται 

σε πραγματικό χρόνο από την ιστοσελίδα π.χ. ή άλλα κανάλια 

επικοινωνίας με τον πελάτη.

ο Δυνατότητα ενεργοποίησης «συναγερμών», δηλαδή 

παρακολούθησης διαφόρων λειτουργιών και αυτόματης δημιουργίας 

αναφορών όταν κάποια δεδομένα δεν είναι τα αναμενόμενα, 

ο Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών σχετικά με την χρήση των 

πόρων της επιχείρησης ή / και του συστήματος, 

ο Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών που συνδέουν το έσοδο με τις 

δαπάνες της επιχείρησης που το αφορούν, 

ο Δυνατότητα αναζήτησης με λέξη κλειδί, ακριβή φράση κ.α.



ο Δυνατότητα αναζήτησης τίτλου ή ολόκληρου έγγραφου ή και των 

συνδέσεων που εμπεριέχονται σε αυτό, 

ο Δυνατότητα καθορισμού της ροής της εργασίας ή μιας οποιοσδήποτε 

χωριστής εργασίας

ο Εξατομικεύσιμη ροή της εργασίας για κάθε ομάδα χρηστών 

ο Δυνατότητα ανάθεσης προνομίων / εγκρίσεων για την ολοκλήρωση 

εργασιών δεδομένων ή οποιοδήποτε συγκεκριμένο ενδιαφέρον



10. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ

Μετά από την οπωσδήποτε συνοπτική και περιορισμένη παρουσίαση 

(από την άποψη ότι βασίστηκε στα στοιχεία που οι εταιρίες άφησαν να 

αποκαλυφθούν, και όχι σε μια hands on εμπειρία) των κυρίαρχων 

εφαρμογών στην αγορά CRM παραθέτονται στο τέλος ορισμένοι πίνακες 

όπου κατηγοριοποιούνται οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί.

Κάθε πίνακας αφορά και σε μια «ομάδα» ομοειδών χαρακτηριστικών, σε 

μια ενότητα πληροφοριών που συνιστούν ένα σύνολο. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

τα στοιχεία δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο ή ότι 

έχουν καλυφθεί πλήρως. Η πληθώρα των χαρακτηριστικών που μπορεί να 

έχει μια εφαρμογή CRM είναι τεράστια καθώς καλείται να αποτυπώσει να 

αποκωδικοποιήσει και ορισμένες φορές μάλιστα να «μιμηθεί» την 

ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι κατηγορίες που εδώ παρουσιάζονται μέσα από τους πίνακες που 

ακολουθούν είναι οι εξής:

Γενικά χαρακτηριστικά
Εδώ παρουσιάζονται ορισμένα γενικά στοιχεία για την γενική εικόνα της 

εφαρμογής. Πρόκειται περισσότερο για συμπεράσματα που αφορούν στην 

συνολική λειτουργία της. Ακολουθείται μια κλίμακα βαθμολόγησης των 

εφαρμογών που αναλύεται ως εξής:

1

2
3

4

5

Δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις 

Ικανοποιητικό

Καλύπτονται οι απαιτήσεις αλλά 

παρουσιάζονται ορισμένες κύριες 

ελλείψεις

Καλύπτει την πλειοψηφία των 

απαιτήσεων

Καλύπτει πλήρως και αποτελεί 

παράδειγμα για τον χώρο



Modules που περιλαμβάνονται
Εδώ παρουσιάζονται κάποια από τα modules που συναντώνται με την 
μεγαλύτερη συχνότητα στα CRM. Φυσικά ο πίνακας θα μπορούσε να 

είναι τεράστιος και να περιλαμβάνει πάμπολλα modules με περίεργα 

ονόματα και τίτλους. Εδώ περιοριστήκαμε μάλλον σε κατηγορίες modules 

και σε αυτά που στην ουσία συνιστούν μια CRM εφαρμογή. Αναφέρεται 

αν υπάρχουν με ναι ή όχι.

Επιχειρησιακές λειτουργίες που καλύπτονται από την εφαρμογή 
CRM
Τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται σε αυτόν τον πίνακα έχουν 

παρουσιαστεί αναλυτικά στην ενότητα «Συστατικά στοιχεία και 

χαρακτηριστικά των CRM συστημάτων». Και εδώ ακολουθείται η κλίμακα 

από 1 έως 5 που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η αξιολόγηση αφορά στο 

κατά πόσο οι επιχειρησιακές λειτουργίες που καλείται να καλύψει ένα 

CRM σύστημα καλύπτονται από την συγκεκριμένη εφαρμογή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εδώ παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια πολύ βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά των εφαρμογών που παρουσιάστηκαν καθώς όπως είναι 

αντιληπτό δεν γινόταν να εμβαθύνουμε παραπέρα χωρίς να 

πειραματιστούμε επάνω στις ίδιες τις εφαρμογές ή σε κάποιο demo.

Στοιχεία ολοκλήρωσης μέσω του Διαδικτύου
Καθώς το διαδίκτυο γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό για τις επιχειρήσεις 

και για την επικοινωνία τους με τους πελάτες τους εξετάζονται αν και κατά 

πόσο κάποιες λειτουργίες των εφαρμογών CRM το συμπεριλαμβάνουν.

Χαρακτηριστικά απομακρυσμένης σύνδεσης
Η εργασία έχει σήμερα, περισσότερο από ποτέ αποσυνδεθεί από έναν 

συγκεκριμένο τόπο. Οι εργαζόμενοι πλέον μπορεί να βρίσκονται 

οπουδήποτε και χρειάζεται ή μάλλον επιβάλλεται να έχουν πλήρη και 

απρόσκοπτη πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τους πελάτες ή / και 

την εταιρία. Για το λόγο αυτό τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών που 

αφορούν στην δυνατότητα σύνδεσης με την εφαρμογή CRM με ασύρματο 

τρόπο ή πρόσβαση σε δεδομένα με συγχρονισμό αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία.



Χαρακτηριστικά σχεδιασμού γεγονότων και ημερολογίου
Καθώς όπως είπαμε και παραπάνω το CRM διαχειρίζεται κυρίως σχέσεις 

μεταξύ ανθρώπων (πελατών / συνεργατών και εταιρίας ή των υπαλλήλων 

μέσα στην εταιρία) τα εργαλεία που περιλαμβάνει και αφορούν στον 

σχεδίασμά και τη διαχείριση επαφών, εκδηλώσεων και ημερολογίου 

χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο.

Χαρακτηριστικά ολοκλήρωσης με άλλα συστήματα
Ένα από τα κρισιμότερα ίσως σημεία, όχι μόνο μιας CRM εφαρμογής 

αλλά και οποιοσδήποτε εφαρμογής είναι η ολοκλήρωσή της με τα λοιπά, 

προϋπάρχοντα ίσως συστήματα της επιχείρησης. Πρέπει να αναφερθεί 

ότι οι πληροφορίες που δίνονται για το θέμα είναι μάλλον όχι ξεκάθαρες 

καθώς όλοι οι παραγωγοί CRM εφαρμογών υποστηρίζουν ότι η 

εφαρμογή τους είναι άμεσα συμβατή με οποιαδήποτε άλλη. Εδώ 

προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο με ποιο τρόπο γίνεται η 

ενσωμάτωση.

Δυνατότητα εξατομίκευσης
Καθώς μια εφαρμογή CRM είναι φτιαγμένη για να εξυπηρετεί πολλές και 

ποικίλες λειτουργίες της επιχείρησης η δυνατότητα εξατομίκευσης των 

διεπαφών της ανάλογα με την / τις λειτουργίες που επιτελεί ο εκάστοτε 

χρήστης έχει άμεση σχέση με την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία της 

εφαρμογής.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Εδώ παρουσιάζονται κάποιες από τις πιο συνηθισμένες δυνατότητες που 

έχει μια εφαρμογή CRM. Οι περισσότερες αφορούν στην ανάλυση και 

σύνθεση των δεδομένων που αφορούν στους πελάτες και έχει στη 

διάθεσή της η εταιρία.



11. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με την ολοκλήρωση της μελέτης για τα CRM συστήματα και τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ότι καλείται γενικότερα CRM. 

Συγκεκριμένα υπάρχει μια σύγχυση για το αν το CRM είναι μια καινούργια 

τεχνολογία, ή ένα σύνολο επιχειρησιακών πρακτικών που 

υποβοηθούμενο από τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας φέρνει τον 

πελάτη και τις ανάγκες του στο κέντρο της επιχείρησης. Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας υιοθετήθηκε η δεύτερη προσέγγιση.

Η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα δεν δείχνει ακόμα σημάδια 

ωρίμανσης σε σχέση με τα CRM συστήματα παρόλο που η εισαγωγή 

τους σε μια επιχείρηση αποτελεί ένα σημαντικό αν όχι και καθοριστικό 

πλεονέκτημα για την επιβίωση και κερδοφορία της σε ένα ολοένα και πιο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρουμε ο όμιλος της Ασπίς 

Ασφαλιστική σε δημοσίευμα στην εφημερίδα Κέρδος (25-11-01), ανέφερε 

ότι προσέγγιζε και αξιολογούσε διάφορες CRM λύσεις, ενώ πάλι στην 

εφημερίδα Κέρδος (22/11/01) δημοσιεύτηκε ότι υλοποιήθηκε η πρώτη 

εγκατάσταση του Oracle CRM στην εταιρία CIN από την 01 

Πληροφορική.

Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται για την υιοθέτηση λύσεων CRM 

στην ελληνική αγορά είναι το κόστος τους (αν και υπάρχουν λύσεις για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι το κυρίαρχο μέγεθος στην ελληνική 

αγορά), η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, αλλά κυρίως η 

έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που διακρίνει την πλειοψηφία των 

ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης το γεγονός ότι βρίσκονται ένα βήμα 
πίσω καθώς τώρα αλλάζουν τα συστήματά τους σε ERP.

Πάντως η υιοθέτηση τους είναι θέμα χρόνου ειδικότερα για εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών που απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό πελατών 

όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι τράπεζες, οι αεροπορικές εταιρίες, 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας, μεταφορικές εταιρίες κ.α. Χωρίς την 

υιοθέτηση CRM λύσεων δεν θα μπορούν να διαχειριστούν τις σύνθετες 

πληροφορίες που αφορούν στους πελάτες τους και κατά συνέπεια να 

επιβιώσουν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.
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