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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η παγκοσμιοποίηση, η διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ολοένα αυξανόμενη
χρήση του internet και πάνω από όλα η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας και των
δυνατοτήτων

που

παρέχει

στους

τομείς

των

τηλεπικοινωνιών,

των

μικροϋπολογιστών, των δικτύων και των λογισμικών, έχουν αλλάξει ριζικά το
σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Οι επιχειρήσεις που κατανοούν το νέο
περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, προχωρούν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογικών
λύσεων με στόχο πάντοτε την επικράτηση έναντι του ανταγωνισμού, καθώς
γνωρίζουν καλά ότι σε αντίθετη περίπτωση θα μείνουν πίσω, με τελικό αποτέλεσμα
τον αφανισμό.
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσονται και τα Συστήματα Διαχείρισης
Πελατών (Customer Relationship Management) ως μία νέα τεχνολογική λύση, της
οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Πράγματι, τα CRM συστήματα στηρίζονται στην τεχνολογία, ωστόσο δεν είναι μόνο
αυτό. Πρόκειται πρωτίστως για επιχειρηματική στρατηγική, η οποία απαιτεί την
απόκτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και κουλτούρας από το σύνολο της
επιχείρησης, στοιχείο πρόκληση για κάθε επιχείρηση που θα κληθεί να την
υιοθετήσει. Τα CRM συστήματα παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία
χρόνια και ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στην επιλογή κάποιας
ανάλογης λύσης είτε διαθέτουν κάποιο τεχνολογικό υπόβαθρο (όπως συστήματα
ERP) είτε όχι.
Κεντρική ιδέα της εργασίας αποτελεί το γεγονός, ότι τα CRM συστήματα
τοποθετούν τον πελάτη στο κέντρο κάθε επιχειρηματικής απόφασης, αποτελούν το
μέσο για την απόκτηση και κυρίως για τη διατήρησή του, και γι’ αυτό απαιτούν
υψηλό και ποιοτικό επίπεδο εξυπηρέτησης. Η επιχείρηση που θα καταφέρει να
προσδώσει αξία στους πελάτες της με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, θα είναι
εκείνη που θα επικρατήσει στην αρένα του ανταγωνισμού.
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ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με άξονα τους παραπάνω προβληματισμούς, η παρούσα εργασία στοχεύει σε
πρώτο επίπεδο στον προσδιορισμό της έννοιας ενός CRM συστήματος, στη σχέση
του με το eCRM και το ERP, στην αρχιτεκτονική του και στα συστατικά στοιχεία
του. Σε δεύτερο επίπεδο που αποτελεί και το βασικό κομμάτι της εργασίας, σκοπός
είναι η περιγραφή βασικών CRM συστημάτων μεγάλων προμηθευτών, παρέχοντας
λεπτομέρειες για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. Τα στοιχεία προέρχονται
κατά κύριο λόγο από το internet.
Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε και έρευνα μέσω ερωτηματολογίων
διάφορων προμηθευτών CRM συστημάτων με δυναμική παρουσία στην ελληνική
αγορά. Η κατασκευή των ερωτηματολογίων στηρίχτηκε στην συλλογή στοιχείων από
την τρέχουσα βιβλιογραφία και το internet σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά και
τις διαστάσεις ενός συστήματος CRM. Στόχος ήταν η διαπίστωση της τρέχουσας
κατάστασης στην αντίστοιχη αγορά. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν μέσω email σε
ένα συγκεκριμένο αριθμό επιχειρήσεων και παρά τις προσπάθειες, αρκετές δεν
ανταποκρίθηκαν.

Ωστόσο,

απαντήθηκε

ένας

ικανοποιητικός

αριθμός

και

συγκεκριμένα έξι ερωτηματολόγια, των οποίων η επεξεργασία και ο σχολιασμός
αποτελούν το περιεχόμενο της τρίτης ενότητας της εργασίας.
Επιπλέον, στον επίλογο, αναφέρονται κάποια βασικά οφέλη της στρατηγικής CRM
για τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν στην υιοθέτησή της, τα βασικά
συμπεράσματα της εργασίας και κάποιοι περαιτέρω προβληματισμοί.
Στο τέλος της εργασίας και συγκεκριμένα στο παράρτημα, παρατίθενται το
πρότυπο ερωτηματολόγιο, όπως στάλθηκε αρχικά στους προμηθευτές και τα
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια των έξι επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, στο παράρτημα
αναφέρονται χρήσιμοι κόμβοι CRM συστημάτων στους οποίους μπορεί κανείς ν’
αναζητήσει χρήσιμες πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1. ΕΝΝΟΙΑ CRM
Ο όρος CRM προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Customer
Relationship Management και στην ελληνική γλώσσα θα μπορούσε να αποδοθεί ως
Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Σύγχυση επικρατεί γενικότερα για το τι είναι ένα
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σύστημα CRM, με αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών εννοιολογικών
προσεγγίσεων με διαφορετική έμφαση η καθεμιά.
Δίνοντας έναν σύντομο και όσο το δυνατόν πλήρη ορισμό, θα λέγαμε ότι το CRM
είναι ταυτόχρονα επιχειρηματική στρατηγική και ένα σύνολο από λογισμικό και
τεχνολογίες, τα οποία έχουν ως στόχο την μείωση του κόστους, την αύξηση των
εσόδων, την αναγνώριση νέων ευκαιριών και καναλιών για επέκταση της
επιχείρησης, την βελτίωση της αξίας και την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη
καθώς και την διατήρησή του, και βέβαια την κερδοφορία. (Katz N. Richard and
Associates: 2002).
Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για επιχειρηματική στρατηγική, για μεθοδολογία η
οποία στηρίζεται στην τεχνολογία-απαιτεί την εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικούκαι στόχο έχει τη δημιουργία πελατοκεντρικών διαδικασιών στις πωλήσεις, την
υποστήριξη και το μάρκετινγκ. Άμεσα συνάγεται από τα προηγούμενα ότι το κέντρο
αποτελεί ο πελάτης και το CRM είναι η διαδικασία για την απόκτηση, την διατήρηση
και την ανάπτυξη επικερδών πελατών. Η επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα CRM
προσπαθεί μέσω της επικοινωνίας, της συνδιαλλαγής και της εξυπηρέτησης των
πελατών με κάθε διαθέσιμο κανάλι επικοινωνίας (προσωπική επαφή, παραδοσιακό
ταχυδρομείο, email, web) να αυξήσει την αφοσίωση του πελάτη (customer loyalty).
Ένας αρκετά πλήρης και συνοπτικός ορισμός είναι και αυτός της δικτυακής πύλης
CRMGuru.com σύμφωνα με τον οποίο «Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων
είναι μία επιχειρηματική στρατηγική για την επιλογή και τη διαχείριση των πελατών
με

σκοπό

τη

βελτιστοποίηση

μακροπρόθεσμης

αξίας.

Το

CRM

απαιτεί

πελατοκεντρική φιλοσοφία και κουλτούρα από την πλευρά της επιχείρησης για την
υποστήριξη αποτελεσματικών διαδικασιών μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξυπηρέτησης.
Οι CRM εφαρμογές παρέχουν τις δυνατότητες για αποτελεσματική Διαχείριση
Πελατειακών Σχέσεων, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει την κατάλληλη
ηγεσία, στρατηγική και κουλτούρα» (www.CRMGuru.com).
Μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία παρουσιάζουν οι απόψεις δύο μεγάλων
ακαδημαϊκών για τον τρόπο με τον οποίο ορίζουν το CRM. O Adrian Payne,
καθηγητής και διευθυντής του Center for Relationship Marketing στο Πανεπιστήμιο
Cranfield της Αγγλίας, συνοψίζει την άποψή του για το CRM ως εξής: «Το CRM
συνιστά την προσπάθεια μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να μεγιστοποιήσει την
αξία του πελάτη για την ίδια, δημιουργώντας, χτίζοντας και επιμηκύνοντας τις
σχέσεις της με τους πελάτες, με σκοπό να τους πουλήσει περισσότερα, να
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πραγματοποιήσει cross-selling και να τους διατηρήσει περισσότερο». Ο Regis
McKenna, καθηγητής στα Πανεπιστήμια Stanford και Harvard των ΗΠΑ, περιγράφει
το CRM ως το χτίσιμο και τη διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες της
επιχείρησης, μέσω της ένταξης των καταναλωτών στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη,
στην παραγωγή και στις πωλήσεις της. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία (Ένθετο περιοδικού RAM, “CRM, Η
τεχνολογία και η τέχνη της διαχείρισης πελατών”, Ειδική έκδοση για την
ηλεκτρονική οικονομία, Δεκέμβριος 2000).
To CRM αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο:
1) παρέχει τα μέσα και τη μεθοδολογία για την ενδυνάμωση της εμπειρίας του
εκάστοτε πελάτη με την επιχείρηση, έτσι ώστε να παραμείνει πελάτης για μια
ζωή.
2) παρέχει τόσο τα τεχνολογικά όσο και τα λειτουργικά μέσα για την ανίχνευση, την
απόκτηση και την διατήρηση των πελατών.
3) παρέχει μια ενοποιημένη εικόνα για τον πελάτη σε όλο το φάσμα των
επιχειρησιακών διαδικασιών.
(Friedlein Ashley: 2001).
Το CRM προϋποθέτει κάθε διαδικασία να στρέφεται γύρω από τον πελάτη είτε
είναι εσωτερικός (internal), εξωτερικός (external), συνεργάτης/ σύμμαχος (business
partners) ή τελικός καταναλωτής (consumer)-δεν περιορίζεται σε B2B ή B2C. ΄Όλα
ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτόν. Η κεντρική αυτή ιδέα τονίζεται ιδιαίτερα από την
άποψη της Melinda Nykamp και της Carla McEachern από την εταιρεία συμβούλων
Nykamp, οι οποίες υποστηρίζουν ότι το CRM είναι η βελτιστοποίηση όλων των
επαφών με τους πελάτες, μέσω της διανομής και της εφαρμογής των πληροφοριών
που τους αφορούν. Είναι η υπόσχεση ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο συνδιαλλαγής
της επιχείρησης με τον πελάτη, η πρώτη πάντοτε θ’ αναγνωρίζει ποιοι είναι. Σε
αντάλλαγμα, η επιχείρηση θα μεγιστοποιεί την αξία του πελάτη ενώ παράλληλα και ο
τελευταίος θα μεγιστοποιεί την αξία που προσδίδει στην επιχείρηση (Frederick and
Katherine Newell: 2001).
Εκείνο που πρέπει να τονιστεί για άλλη μία φορά, είναι ότι το CRM δεν είναι
τεχνολογία-αποτελεί το μέσο για την επιτυχία του συστήματος, παρόλο που αρκετά
στελέχη επιχειρήσεων θεωρούν τους δύο όρους ταυτόσημους. Σε αντίθεση όμως με
ότι πιστεύεται και γράφεται από πολλούς, η έννοια του CRM είναι συνυφασμένη με
τη στρατηγική, την κουλτούρα και τις εσωτερικές διαδικασίες των επιχειρήσεων.
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Αποτελεί μία ευρύτερη φιλοσοφία με μακροχρόνιο ορίζοντα και σχεδιασμό, η οποία
θεωρεί ότι ο πελάτης είναι ο βασικότερος πόρος της επιχείρησης και γι’ αυτό απαιτεί
πάνω από όλα υποστήριξη και δέσμευση από μια ισχυρή ηγεσία, η οποία με τη σειρά
της, θα εξασφαλίσει την συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε αυτό το εγχείρημα, σε
όποιο διοικητικό επίπεδο και αν ανήκουν (Πανταζόπουλος I. Άρης, “CRM is not
technology”).

2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ CRM
Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων ως ιδέα, υπήρχε πολύ πριν εφευρεθεί η
τεχνολογία CRM. Πρόκειται για το μέλλον της επιστροφής στο παλιό. Αρκεί να
σκεφτεί κανείς το πολύ απλό παράδειγμα του αρτοποιού της γειτονιάς, ο οποίος
γνώριζε όχι μόνο τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, αλλά και την προτίμηση του και
πολλές φορές και την προτίμηση κάποιου μέλους της οικογένειας του σε
συγκεκριμένα προϊόντα. Φυσικά ο αρτοποιός και ο κάθε πωλητής, δεν
χρησιμοποιούσε κάποια βάση δεδομένων στην οποία θα μπορούσε να αποθηκεύσει
και να ανακτήσει δεδομένα, απλά χρησιμοποιούσε τη μνήμη του. Το σημαντικό είναι
ότι εφάρμοζε σύστημα διαχείρισης πελατών έστω και αν ο ίδιος το αγνοούσε.
Η εμφάνιση του όρου CRM θα πρέπει να αναζητηθεί στα τέλη της δεκαετίας του
’90 και συγκεκριμένα το 1998, έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
ο όρος διαχείριση πελατειακών σχέσεων. Η εμφάνιση του αποδίδεται περισσότερο
στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη του τομέα των πωλήσεων και του μάρκετινγκ και
στην αποτυχία των μέχρι τότε συστημάτων (MRPII και ERP) να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις τους (Harwood Stephen 2003: 21).
Ουσιαστικά το CRM αποτελεί εξέλιξη της αυτοματοποίησης των πωλήσεων (Sales
Force Automation) η οποία με τη σειρά της προέκυψε από τη διαχείριση των επαφών
(Contact Management). Αρχικά οι πωλητές διαχειρίζονταν τους πελάτες και
κρατούσαν όλες τις πληροφορίες που τους αφορούσαν. Αργότερα όμως οι
επιχειρήσεις αποφάσισαν ότι όλη η διαδικασία που αφορούσε τη διαχείριση των
πελατών, μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρο το τμήμα πωλήσεων. Τελικά η ιδέα
απέδωσε καρπούς και το επόμενο βήμα ήταν η γέννηση της διαχείρισης των
πελατειακών σχέσεων από όλο το φάσμα λειτουργιών της επιχείρησης, καθώς έγινε
κατανοητό ότι οι πωλητές δεν ήταν οι μόνο άνθρωποι που ερχόταν σε επαφή με τους
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πελάτες (Chase R. Peter, “Why CRM implementations fail…and what to do about it”,
p.1).
Κατά μία άλλη έννοια, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το CRM αποτελεί
την εξέλιξη του Μάρκετινγκ βάσει δεδομένων (Database Marketing) ή ακόμα ότι
αποτελεί εργαλείο του, τουλάχιστον το λογισμικό του CRM (Βλαχοπούλου Μάρω
Νοέμβριος 2001: 103). Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι το Database Marketing δεν
φαίνεται να είναι αρκετό σήμερα για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, ενώ
παράλληλα είναι περισσότερο προσανατολισμένο στο εσωτερικό της επιχείρησης σε
αντίθεση με το CRM που είναι προσανατολισμένο στον πελάτη (Frederick and
Katherine Newell 2001: 84).

3. CRM VS eCRM
Ανάμεσα στους όρους που προέκυψαν μετά την έλευση του CRM είναι και το
eCRM, μία διαφορετική εφαρμογή που ναι μεν σχετίζεται με τη διαχείριση των
πελατών, αλλά ταυτόχρονα εισάγει και την έννοια του διαδικτύου στην εξυπηρέτησή
τους. Παρόλο που οι δύο όροι είναι παρόμοιοι, δεν αντιστοιχούν στο ίδιο ακριβώς
περιεχόμενο. Σύμφωνα με τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, Διευθυντή Εμπορικής
Ανάπτυξης της Velti A.E, «Το CRM είναι το σύστημα που προσφέρει σε στελέχη της
εταιρείας, και κυρίως στο call center, στοιχεία για τον πελάτη, ενώ το eCRM
προσφέρει στον ίδιο τον πελάτη στοιχεία και πληροφορίες (δυναμικά) για τη σχέση
του με την εταιρία (αυτοεξυπηρέτηση)». Το eCRM συνδέεται με την επαφή με τον
πελάτη, με την προώθηση των προσφορών και των πωλήσεων και κυρίως με την
αυτοεξυπηρέτηση του ίδιου τόσο μέσα από το διαδίκτυο, όσο και μέσα από διάφορα
εναλλακτικά κανάλια όπως SMS, MMS, WAP, email. Με άλλα λόγια, το eCRM
επιτρέπει στον πελάτη να έχει ο ίδιος τον έλεγχο της εφαρμογής και να κινείται σε
αυτήν κατά τον τρόπο που επιθυμεί. Το eCRM αποτελεί το online πρόσωπο της
εταιρείας στους πελάτες της με δυνατότητα συνεχούς αλλαγής, προσφέροντας
παράλληλα ευέλικτη αυτοεξυπηρέτηση χωρίς υπαλλήλους (Σκουλούδης Μενέλαος,
“eCRM vs CRM”, σελ. 32-33).
Εκείνο που αξίζει να τονιστεί είναι ότι σε τελική ανάλυση, οι δύο όροι δεν είναι
αντίθετοι μεταξύ τους, ούτε ο ένας μπορεί να αντικαταστήσει τον άλλο, αλλά ο ένας
συμπληρώνει τον άλλο. Το eCRM δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά η ενσωμάτωση του
ψηφιακού συστατικού στο CRM. Το internet και το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-
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business) είναι οι υπεύθυνοι για το ‘e’ στο CRM. Η διαφορά μεταξύ των δύο όρων
καθρεφτίζεται στη διαφορά μεταξύ του επιχειρείν και του ηλεκτρονικού επιχειρείν
(business and e-business).
Παρόλο που οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες, υπάρχουν κάποιες διαφορές στις
δυνατότητες που έχει μια εταιρία με το eCRM όπως για παράδειγμα να προσφέρει
προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε πραγματικό χρόνο, σε επίπεδα που δεν θα
μπορούσε με το CRM, επίσης να ανιχνεύει τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, την
αγοραστική συμπεριφορά των πελατών, παρακολουθώντας τις επιλογές τους και
εφαρμόζοντας μ’ αυτό τον τρόπο προσωποποιημένο μάρκετινγκ. Το σίγουρο είναι ότι
δεν χρειάζεται ν’ αναλώνεται κανείς στην ορολογία που χρησιμοποιείται, αλλά στις
δυνατότητες που προσφέρει γιατί πρακτικά οι δύο όροι είναι ταυτόσημοι (Friedlein
Ashley: February 2001).

3.1 Τα 6 ‘e’ του eCRM
Η επιχείρηση που επιδιώκει την εφαρμογή του eCRM είτε δραστηριοποιείται στο
διαδίκτυο είτε είναι παραδοσιακή, κρίνεται απαραίτητο να λάβει υπόψη της ορισμένα
στοιχεία που αφορούν το eCRM και συνοψίζονται σ’ αυτό που ονομάζεται τα 6 ‘e’
του eCRM και είναι τα ακόλουθα:
1) Electronic channels: τα ηλεκτρονικά κανάλια με βασικό το διαδίκτυο, αποτελούν
το μέσο για άμεση, γρήγορη και αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες.
2) Enterprise: για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη είναι απαραίτητο οι
πληροφορίες που τον αφορούν να διαχέονται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.
3) Empowerment: είναι το στοιχείο που αφορά την ενδυνάμωση του πελάτη και στη
δυνατότητα που του προσφέρεται να αποφασίσει ο ίδιος για τον τρόπο και το
χρόνο της επικοινωνίας με την επιχείρηση, ενώ η τελευταία θα πρέπει να
ανταποκρίνεται μέσα σε εύλογο χρόνο παρέχοντας κάθε ζητούμενη πληροφορία.
4) Economics: το στοιχείο αυτό αναφέρεται στα οικονομικά των πελατών τα οποία
οδηγούν την επιχείρηση στην απόφαση για την κατανομή των πόρων στο
κατάλληλο κανάλι επικοινωνίας, δηλαδή σε εκείνο που αναμένεται να έχει την
μέγιστη απόδοση.
5) Evaluation: αναφέρεται στην αποτίμηση των πελατειακών σχέσεων και στα
αποτελέσματα μιας επικοινωνιακής στρατηγικής, σύμφωνα με τα οποία
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λαμβάνεται ορθότερη απόφαση για τη διάθεση των χρημάτων σε πελατειακές
τακτικές.
6) External Information: η τελευταία δυνατότητα του eCRM αναφέρεται στην ίδια
την πληροφορία που συγκεντρώνεται από το εξωτερικό της περιβάλλον-μέσω
κυρίως του διαδικτύου και των άλλων καναλιών επικοινωνίας-και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω κατανόηση του πελάτη.
(Βλαχοπούλου Μάρω 2003: 514 και Hemamalini Suresh Sep. 2002: 9).

4. CRM ΚΑΙ ERP
Το CRM αποτελεί φυσικό επακόλουθο των συστημάτων ERP και της ανάγκης των
επιχειρήσεων να στραφούν περισσότερο στο εξωτερικό περιβάλλον. Η άκρη του
νήματος θα πρέπει να αναζητηθεί στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και στην
ανάπτυξη των συστημάτων Σχεδιασμού Απαιτήσεων Υλικού (Material Requirement
Planning-MRP). Τα συστήματα αυτά κυριάρχησαν τη δεκαετία του ’70 και
βοηθούσαν στον προσδιορισμό των ελλείψεων και στον έλεγχο των αποθεμάτων. Στις
αρχές όμως της επόμενης δεκαετίας, οι επιχειρήσεις στράφηκαν στην διεύρυνση του
παραπάνω συστήματος με σκοπό την ενσωμάτωση περισσότερων υποθέσεων που
σχετίζονταν με την κατασκευή και την παραγωγή. Η κατάληξη ήταν η δημιουργία
των συστημάτων Σχεδιασμού Πόρων Κατασκευής (Manufacturing Resource
Planning-MRPII).
Γύρω στο 1990 η εταιρεία Gartner παρουσίασε τον όρο ERP (Enterprise Resource
Planning) ως την εξέλιξη των συστημάτων MRPII. (Harwood Stephen 2003: 10). Το
σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων αποτελούσε ένα πιο ολοκληρωμένο
σύνολο εφαρμογών και μέχρι το 2000 το λογισμικό ήταν ικανό να ενώσει όλες τις
εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης σε μία κοινή πλατφόρμα. Αρχικά αφορούσε
τις κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς
όπως στον τραπεζικό, στον ασφαλιστικό και στον φαρμακευτικό τομέα (Kapp M.
Karl, Latham F. William and Ford-Latham N. Hester 2001: 22).
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σήμερα, αν όχι το σύνολό τους, χρησιμοποιεί
κάποιο σύστημα ERP καθώς με το πέρασμα του χρόνου έπαψε να αποτελεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μετατράπηκε περισσότερο σε κόστος εισόδου στον
εκάστοτε κλάδο. Κατά συνέπεια, πολλές επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους
ενσωμάτωσης του λογισμικού CRM στο υπάρχον σύστημα. Αντίστοιχα, οι
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προμηθευτές ERP συστημάτων προσφέρουν και λύσεις CRM και αντίστροφα, οι
προμηθευτές CRM παρέχουν και λύσεις ERP, αν και τελικά στην πράξη προσπαθούν
να εντοπίσουν σημεία σύνδεσης με διάφορα κομμάτια των ERP συστημάτων.
Φαίνεται ότι τελικά τα συστήματα ERP αποτελούν το οικοδόμημα πάνω στο οποίο θα
στηθεί κάθε άλλο σύστημα της επιχείρησης (Harwood Stephen 2003: p. 25). Άλλωστε
αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι το CRM σύστημα αποτελεί κομμάτι του ERP
του οποίου τα δεδομένα θα χρησιμοποιήσει για την περαιτέρω κατανόηση,
επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πελατών (Kapp M. Karl, Latham F. William and
Ford-Latham N. Hester 2001: 26). Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι παρόλο που η
εγκατάσταση ενός CRM συστήματος δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ERP, ωστόσο η
ύπαρξή του είναι χρήσιμη όχι μόνο για την υπάρχουσα μηχανογράφηση των
εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης, αλλά και για την νοοτροπία που έχει ήδη
αποκτήσει (Μακρυμανωλάκης Νίκος, “Τι εστί (άραγε) CRM” , σελ. 10).

4.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ CRM KAI ERP
Παρά την αλληλένδετη σχέση μεταξύ των συστημάτων ERP και CRM, υπάρχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ τους που έχουν να κάνουν τόσο με τον προσανατολισμό
τους, όσο και με τις ίδιες τις διαδικασίες. Η πιο σημαντική ίσως διαφορά αναφέρεται
στο ότι το ERP προσανατολίζεται στις αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό της
επιχείρησης και αφορούν αποκλειστικά τις εσωτερικές της λειτουργίες. Αντίθετα, το
CRM προσανατολίζεται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης με κεντρικό
σημείο τον πελάτη, παρόλο που αφορά διαδικασίες στο εσωτερικό της
(Μακρυμανωλάκης Νίκος, “Τι εστί (άραγε) CRM”, σελ. 8).
Επιπρόσθετα, το CRM εστιάζει στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την
αύξηση των εσόδων και του κέρδους, ενώ το ERP φαίνεται περισσότερο
παραδοσιακό και δίνει έμφαση στις λειτουργίες που θα μειώσουν το κόστος
(Harwood Stephen 2003: 21).
Μία άλλη διαφορά σχετίζεται με το ζήτημα της εγκατάστασης του λογισμικού η
οποία, όσον αφορά το CRM μπορεί να γίνει σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της
επιχείρησης και το βαθμό υιοθέτησης της λύσης που εφαρμόζει, ενώ στην περίπτωση
του ERP, κάποια τμήματα-κλειδιά στην επιχείρηση πρέπει να εγκατασταθούν από την
αρχή (Μακρυμανωλάκης Νίκος, “Τι εστί (άραγε) CRM”, σελ. 8-9).
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Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ERP εστιάζει σε δομημένες και
μετρήσιμες διαδικασίες ενώ το CRM ασχολείται με διαδικασίες μη-δομημένες καθώς
προσπαθεί να μετρήσει και να μοντελοποιήσει συμπεριφορά πελατών, στην οποία θα
έλεγε κανείς ότι ο παράγοντας τύχη παίζει μεγάλο ρόλο (Βλαχοπούλου Μάρω 2003:
510). Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
Πίνακας 1: Διαφορές ERP και CRM

Κριτήρια σύγκρισης

Εφαρμογές ERP

Στρατηγική εστίαση

Στο

εσωτερικό

επιχ/σης:
Επιχειρησιακό

Εφαρμογές CRM
της Στο

εξωτερικό

Λειτουργική επιχ/σης:

Σχέσεις

της
με

αποτελεσματικότητα

πελάτες

Έλεγχος του κόστους

Βελτίωση της απόδοσης

πλεονέκτημα

της επιχείρησης

Φύση

Τυχαίες, μη δομημένες

επιχειρησιακών Δομημένες, μετρήσιμες

διαδικασιών
Εστίαση των διαδικασιών

Στις συναλλαγές

Στο χτίσιμο και διαχείριση
σχέσεων

(Πηγή: Βλαχοπούλου Μάρω 2003: 510)

5. ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CRM
Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το CRM για την ποιοτική και υψηλού επιπέδου
εξυπηρέτηση που παρέχουν στους πελάτες τους, με απώτερο σκοπό την διατήρησή
τους. Όμως τα αποτελέσματα θα είναι περισσότερο κερδοφόρα και εντυπωσιακά, εάν
προχωρήσουν πέρα από την βελτίωση της επαφής μαζί τους και εστιάσουν
περισσότερο στην προσπάθεια κατανόησης των αναγκών και επιθυμιών τους, έτσι
ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Η σημερινή
τεχνολογία προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και το CRM είναι έτοιμο να την
υλοποιήσει.
Το σύστημα διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων δεν είναι μονοδιάστατο,
αντίθετα αποτελείται από τρεις σημαντικές διαστάσεις; το λειτουργικό CRM
(operational CRM) ή τακτικό (tactical), το συνεργατικό CRM (collaborative CRM)
και το αναλυτικό CRM (analytical CRM) ή στρατηγικό (strategic). Οι παραπάνω
κατηγορίες CRM λύσεων αποτελούν το οικοδόμημα του CRM και προσφέρονται
σχεδόν από όλους τους μεγάλους προμηθευτές. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
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επιλέγουν εκείνη την κατηγορία που πιστεύουν ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και
τις απαιτήσεις τους. Ωστόσο, στοιχεία επεκτασιμότητας του συστήματος σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να λείπουν.

5.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ CRM (OPERATIONAL CRM)
Η λειτουργική διάσταση του CRM αφορά τις διαδικασίες με τις οποίες η
επιχείρηση έρχεται σε επαφή με τους πελάτες της. Το λειτουργικό CRM αποτελεί
εκείνο το κομμάτι του συστήματος που μοιάζει περισσότερο με το ERP με τυπικές
front-office διαδικασίες την εξυπηρέτηση του πελάτη, την διαχείριση των
παραγγελιών, την αυτοματοποίηση των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Μάλιστα,
αυτή είναι ίσως η πρωταρχική χρήση του CRM μέχρι και σήμερα. Με άλλά λόγια,
είναι οι διαδικασίες που υποστηρίζουν τα σημεία της άμεσης επαφής με τον πελάτη
μέσω web, fax, email, τηλεφωνικού κέντρου (call center) ή οποιουδήποτε άλλου
καναλιού επικοινωνίας. Στο λειτουργικό CRM η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα όχι
μόνο να επικοινωνεί με τους πελάτες της με συνεπή τρόπο, να συγκεντρώνει
δεδομένα για αυτούς και τις τρέχουσες αλλαγές στη διαμόρφωση των αναγκών/
επιθυμιών τους, αλλά και να ελέγχει τις συναλλαγές της μαζί τους.

5.2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ CRM (COLLABORATIVE CRM)
Το συνεργατικό CRM αναφέρεται στα διάφορα κανάλια επικοινωνίας με τα οποία
μπορεί ο πελάτης να επικοινωνήσει με την επιχείρηση. Είναι κάθε λειτουργία του
CRM η οποία προσφέρει ένα σημείο αλληλεπίδρασης μεταξύ του πελάτη και του
καναλιού του ίδιου. Κάποτε η επαφή με τους πελάτες πραγματοποιούνταν μέσα από
το παραδοσιακό ταχυδρομείο και τους προσωπικούς πωλητές. Ωστόσο, σήμερα οι
επιχειρήσεις επιδιώκουν την διεύρυνση των τρόπων επικοινωνίας έτσι ώστε να
απευθύνονται σε ολοένα και περισσότερους πελάτες, αλλά παράλληλα να
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της πελατειακής τους βάσης.
Στην επιδίωξη αυτή των επιχειρήσεων σημαντικός συμπαραστάτης αποτελεί το
διαδίκτυο και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών μέσω κυρίως των συσκευών κινητής
τηλεφωνίας.

Το

συνεργατικό

CRM

αποτελούν

το

κέντρο

επικοινωνίας

(communication center) ή τηλεφωνικό κέντρο (call center) το οποίο σήμερα τείνει να
μετατραπεί σε κέντρο συνδιαλλαγής με τον πελάτη (customer interaction center), το
δίκτυο συντονισμού (coordination network) καθώς και τα διάφορα κανάλια
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επικοινωνίας που αναφέρθηκαν στο λειτουργικό CRM, αν και στο συνεργατικό CRM
τονίζεται ιδιαίτερα η ενσωμάτωση του διαδικτύου. Επίσης θα μπορούσε να σημαίνει
ακόμα και στρατηγική καναλιών επικοινωνίας (παροχή δυνατότητας ενιαίας
θεώρησης της εικόνας του πελάτη μέσα από την χρήση πολλαπλών επιλογών για τα
κανάλια επικοινωνίας).
Το σημείο κλειδί έγκειται στο ότι όλα αυτά τα κανάλια θα πρέπει να επιτυγχάνουν
ένα τέτοιο επίπεδο συνεργασίας, ώστε ο πελάτης να απολαμβάνει την ίδια
πληροφορία κα την ίδια ποιοτική εξυπηρέτηση, ανεξάρτητα από το κανάλι που θα
επιλέξει να έρθει σε επαφή με την επιχείρηση. Ακόμα, δεν αποκλείεται στη
συγκεκριμένη διάσταση η συνεργασία της επιχείρησης και με προμηθευτές και
συνεργάτες (Partner Relationship Management-PRM, βλέπε παρακάτω) με σκοπό την
κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του πελάτη.

5.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ CRM (ANALYTICAL CRM)
Οι πρώτες δύο διαστάσεις του CRM δημιουργούν πληθώρα δεδομένων για την
επιχείρηση και βελτιώνουν τις λειτουργικές διαδικασίες επαφής με τους πελάτες.
Όμως ο απώτερος στόχος ενός CRM συστήματος είναι η γνώση και η κατανόηση της
πελατειακής βάσης. Αυτό σημαίνει δημιουργία γνώσης από τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρωθεί και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το αναλυτικό CRM. Το κομμάτι
αυτό χρησιμοποιεί τα δεδομένα των πελατών για ανάλυση, μοντελοποίηση και
αξιολόγηση, με στόχο τη δημιουργία επωφελών σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης και
των πελατών. Η διάσταση αυτή ενοποιεί τα δεδομένα των πελατών που έρχονται από
διάφορα κανάλια σε ένα μοναδικό σύστημα για να παρέχει μια πλατφόρμα για
αποφάσεις. Δίνει νόημα στους όγκους πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τα
CRM συστήματα, τις βάσεις δεδομένων και τις συναλλαγές. Είναι το κομμάτι του
CRM που αιχμαλωτίζει τα δημογραφικά δεδομένα και τα δεδομένα των συναλλαγών
των πελατών από το λειτουργικό CRM και από διάφορες άλλες πηγές και προσφέρει
την δυνατότητα κατανόησης της συμπεριφοράς των πελατών και των προτιμήσεών
τους, επιτρέποντας την βελτιστοποίηση της αμφίδρομης επικοινωνίας με τον πελάτη
(customer interactions). Εάν θεωρήσουμε το συνεργατικό και το λειτουργικό CRM
ως τμήματα για το front-office, το αναλυτικό CRM είναι το back-office του CRM και
μάλιστα απευθυνόμενο στη διοίκηση της εταιρείας για την υποστήριξη στη λήψη
αποφάσεων μάρκετινγκ και τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής.
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5.4 Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
Τα τρία κομμάτια του CRM όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, τροφοδοτούν το
ένα το άλλο σε μία αέναη κυκλική διαδικασία. Το συνεργατικό CRM παρέχει στους
πελάτες τα μέσα για την επικοινωνία τους με την επιχείρηση. Το λειτουργικό CRM
διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τις επαφές και το αναλυτικό CRM επιτρέπει την
άντληση γνώσης για τους πελάτες, με αποτέλεσμα την προσωποποιημένη
εξυπηρέτησή τους.
Δεν έχουν προχωρήσει όλες οι επιχειρήσεις στην υιοθέτηση του αναλυτικού CRM,
ωστόσο αναγνωρίζουν την ανάγκη εφαρμογής του, καθώς είναι το εργαλείο για την
χάραξη στρατηγικής με μακροχρόνιο προσανατολισμό με επίκεντρο τον πελάτη.
Άλλωστε, χωρίς την ανάλυση των δεδομένων καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να
αφουγκραστεί πραγματικά την πελατειακή της βάση (Μακρυμανωλάκης Νίκος,
“CRM: Ένα έργο με πολλές διαστάσεις”, σελ 14-15, Βλαχοπούλου Μάρω 2003: 510513,
http://searchcrm.techtarget.com/searchCRM/downloads/crm_at_the_speed_of_light.p
df και
http://www.icontaq.com/solutions/CRM.pdf?tab=press_releases).
Το παρακάτω σχήμα φανερώνει τα είδη των σύγχρονων CRM λύσεων.
Σχήμα 1: Operational, Analytical and Collaborative CRM

(Πηγή: Βλαχοπούλου Μάρω 2003: 513)
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6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΟΣ CRM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οι εφαρμογές του συστήματος διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών
υποστηρίζουν τις λειτουργίες των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης
των πελατών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση, είτε προϊόντων, είτε
υπηρεσιών, λειτουργίες όχι τυχαίες αν σκεφτεί κανείς ότι αποτελούν τις περιοχές με
τις οποίες ο πελάτης έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση. Στις προηγούμενες
«παραδοσιακές» λειτουργίες δεν θα μπορούσε κανείς να αγνοήσει και το eCRM
(βλέπε παραπάνω στην αντίστοιχη παράγραφο), το οποίο οφείλει την ανάπτυξή του
στην ραγδαία διάδοση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια. Ένα ολοκληρωμένο
σύστημα CRM διαπερνά όλες τις παραπάνω λειτουργικές περιοχές και κυρίως τις
τρεις πρώτες-το κομμάτι του eCRM υποδηλώνει περισσότερο την ενσωμάτωση του
διαδικτύου στις εφαρμογές-στις δυνατότητες και στα συστατικά των οποίων θα
αναφερθεί το παρών κεφάλαιο.
Αξίζει να τονιστεί ότι οι τρεις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες αποτελούσαν
ξεχωριστά τμήματα, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες το καθένα χωρίς την εμπλοκή
του ενός στις εργασίες του άλλου. Φυσικά ένα επίπεδο συνεργασίας δεν μπορούσε να
αποκλεισθεί, ωστόσο τυπικά και ουσιαστικά θεωρούνταν ξεχωριστά τμήματα. Το
γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας στη διεκπεραίωση των παραγγελιών και των απαιτήσεων των
πελατών, στις καθυστερήσεις διευθέτησης των εργασιών και φυσικά στις
αλληλοεπικαλύψεις στα δεδομένα και τις πληροφορίες που αφορούσαν τους πελάτες.
Αυτό σήμαινε καταχωρήσεις όμοιων στοιχείων σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων,
προβλήματα στη διαχείρισή τους και βέβαια υψηλό κόστος συντήρησης. Με την
έλευση όμως του CRM, η παραπάνω κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά καθώς το
σύστημα ενοποιεί τις μέχρι πρότινος ξεχωριστές λειτουργίες, προσφέροντας
ταυτόχρονα μια κοινή πλατφόρμα για τη λήψη των αποφάσεων και ένα κοινό σημείο
συγκέντρωσης των δεδομένων του πελάτη. Η ενοποίηση των διαδικασιών στο
εσωτερικό

περιβάλλον

της

επιχείρησης

αντανακλάται

και

στο

εξωτερικό

παρουσιάζοντας μία ενιαία εικόνα στον πελάτη. Στο ακόλουθο σχήμα συνοψίζονται
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Σχήμα 2: Βασικές περιοχές CRM εφαρμογών

(Πηγή: Βλαχοπούλου Μάρω 2003: 522)

Παρακάτω αναλύονται τα τεχνολογικά εργαλεία και οι δυνατότητες που
προσφέρονται από το CRM στον τομέα του αυτοματισμού των πωλήσεων, του
μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης των πελατών.

6.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Η αυτοματοποίηση των πωλήσεων (SFA-Sales Force Automation) σχετίζεται με
όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για να διεκπεραιωθεί μία πώληση σε
λιγότερο χρόνο απ’ ότι απαιτούνταν μέχρι τώρα. Η διαδικασία δεν αναφέρεται μόνο
στην άμεση και έγκαιρη παράδοση του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή, αλλά και
στις ενέργειες των ανθρώπων μέσα στην επιχείρηση που είναι υπεύθυνοι για την
διενέργεια της πώλησης.
Η αυτοματοποίηση των πωλήσεων αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές που
υιοθετήθηκαν από τις επιχειρήσεις και μάλιστα πριν ακόμη γίνει γνωστός ο όρος
CRM. Πολλοί προμηθευτές CRM ξεκίνησαν από τις πωλήσεις, στοιχείο που
υποδηλώνει την μεγάλη σημασία που έχουν οι πωλητές, αλλά και η ίδια η διαδικασία
για την επιχείρηση, καθώς τελικά μέσω της πώλησης οι υποψήφιοι αγοραστές
μετατρέπονται σε πελάτες και παραπέρα γίνεται η προσπάθεια διατήρησής τους.
Οι πιο κοινές εφαρμογές που χρησιμοποιεί το SFA είναι το ημερολόγιο και ο
προγραμματισμός, οι πληρωμές, η πρόβλεψη των πωλήσεων, η δημιουργία και η
διαχείριση προσφορών, η τιμολόγηση, η γεωγραφική κατανομή και διαχείριση
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πωλήσεων (Territory Assignment and Management), η ανταπόκριση δαπανών καθώς
και διάφορες άλλες από τις οποίες οι πιο σημαντικές αναφέρονται παρακάτω:
9 Διαχείριση Επαφών και Λογαριασμών (Contact and Order Management):
παρέχει οργάνωση καθημερινών χρονοδιαγραμμάτων, παρακολούθηση των
επαφών και των λογαριασμών των πελατών δηλαδή χειρισμό όλων των
εγγράφων των

πωλήσεων, του ελέγχου του προϊόντος και των τάσεων

τιμολόγησης, τον υπολογισμό φόρων και των περιθωρίων κέρδους.
9 Διαχείριση Ευκαιριών (Opportunity Management): δίνεται η δυνατότητα για
ανίχνευση της προόδου κάθε έργου πωλήσεων από την αρχή ως το τέλος.
Παραπέρα παρέχεται χειρισμός στρατηγικών πωλήσεων, αναγνώριση των
βασικών αναγκών του πελάτη, εκτίμηση του όγκου των πωλήσεων και των
ημερομηνιών παραγγελίας. Επίσης διαμόρφωση βημάτων στη διαδικασία
πώλησης συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων ροής της εργασίας. Το σύστημα
επιτρέπει ακόμη την μεταξύ επιχειρήσεων πώληση (B2B) καθοδηγώντας τους
υπαλλήλους πωλήσεων στα επόμενα βήματα που απαιτούνται για να κλείσουν
τις διαπραγματεύσεις και να διαχειριστούν τις δραστηριότητες των πωλήσεων.
9 Απομακρυσμένες πωλήσεις (Telesales): δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού
τρόπου απομακρυσμένων πωλήσεων.
9 Διαχείριση Αμοιβών, Κινήτρων/Μπόνους (Incentive Compensation Bonus):
Αυτές οι εφαρμογές επεξεργάζονται τις συναλλαγές πωλήσεων που αποφέρουν
προμήθεια στους πωλητές. Κατά συνέπεια διαχειρίζονται τα σχέδια αμοιβών,
τις

ποσοστώσεις,

την

διαμόρφωση

αμοιβών

βάσει

κλίμακας/στόχων

πωλήσεων. Ακόμα παρέχουν δυνατότητες για τη δημιουργία εκθέσεων για τις
πωλήσεις, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται η
διαφάνεια στις πωλήσεις τόσο όσον αφορά τις αμοιβές βάσει κινήτρων των
πωλητών, όσο και στον προσδιορισμό της πηγής των εισοδημάτων της
επιχείρησης.
9 Εργαλεία Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management): Σχετίζεται με το
CRM με την έννοια ότι υπάρχει συσσωρευμένη γνώση για τους πελάτες της
επιχείρησης στα αρχεία που διατηρεί, γνώση η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί
μέσω της απαγκίστρωσής της από την εμπειρία και την ταύτισή της με
συγκεκριμένο πρόσωπο-πωλητή. Η γνώση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε
κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση
του πελάτη από κάθε διαδικασία που συνδέεται με την πώληση.
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9 Διαχείριση Σχέσεων Συνεργατών (Partner Relationship Management):
Πρόκειται για το κομμάτι του CRM που προωθεί τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ,
την εξυπηρέτηση του πελάτη και άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες στους
συνεργάτες, με σκοπό την προώθηση και την ενδυνάμωση των σχέσεων με
τους ίδιους μέσα από περισσότερα κανάλια. Οι δυνατότητες που προσφέρονται
μέσα από το δίκτυο των συνεργατών οδηγούν στη βελτιστοποίηση της
διαδικασίας της πώλησης, την αύξηση της ζήτησης και στην προώθηση των
προϊόντων μέσα από τον αυτοματισμό καναλιών επικοινωνίας που ανήκουν σε
τρίτα μέρη (third party sales channel automation) (βλέπε και την αντίστοιχη
παράγραφο παρακάτω).
9 Αλληλεπιδραστικό

Σύστημα

Πωλήσεων

(Interactive

Selling

System):

Πρόκειται για εφαρμογή-τεχνολογία η οποία επιτρέπει την συνδιαλλαγή
επιχειρήσεων και πελατών χωρίς την παρεμβολή πωλητών και μπορεί να
διενεργηθεί με τρεις τρόπους: α) σχέσεις πρόσωπο με πρόσωπο όπου εδώ ο
άμεσος πωλητής ή ο μεταπωλητής έχει τον πλήρη έλεγχο του ISS σε μια
κατάσταση πώλησης στην οποία αντιμετωπίζει τον πελάτη, β) σχέση όπου
παρεμβάλλεται το διαδίκτυο στην οποία οι αντιπρόσωποι των πωλήσεων και οι
πελάτες μοιράζονται τον έλεγχο του ISS μέσω μιας κοινής επικοινωνίας μέσω
internet και γ) η αυτοεξυπηρέτηση πελατών/ το ηλεκτρονικό εμπόριο που οι
πελάτες είναι στον πλήρη έλεγχο του ISS μέσω του διαδικτύου ή μέσω
αυτόματων πωλητών. Πρόκειται για υλοποίηση μίας ενιαίας λύσης για
ολόκληρο τον κύκλο των on-line πωλήσεων, την παραγγελία, την πληρωμή,
την υποστήριξη του πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του ένα προς ένα (one to
one) μάρκετινγκ.
Οι εφαρμογές στον τομέα των πωλήσεων δεν εξαντλούνται στις παραπάνω και
πιθανότατα θα μπορούσαν ν’ αναφερθούν και διάφορες άλλες. Η τεχνολογία
αναμφισβήτητα προσφέρει άπειρες δυνατότητες, ωστόσο εκείνο που έχει σημασία
είναι ότι ο πελάτης απαιτεί λεπτομερείς πληροφορίες και αξιόπιστες απαντήσεις στα
ερωτήματα για τις παραγγελίες του, οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσα
στα υποσχόμενα χρονικά πλαίσια. Αυτό απαιτεί τακτική ενημέρωση και πρόσβαση
στη γνώση από κάθε άτομο που συνδέεται με τις πωλήσεις.
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6.2 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Μετά τις πωλήσεις, η επόμενη λειτουργία που επιδρά άμεσα στους πελάτες είναι
αυτή του μάρκετινγκ. Ο αυτοματισμός του μάρκετινγκ είναι μια εφαρμογή σχετικά
νεότερη εκείνης του αυτοματισμού των πωλήσεων και έχει αλλάξει δραματικά τον
τρόπο εργασίας των marketers. Με τις δυνατότητες του CRM και της τεχνολογίας, η
προώθηση των προϊόντων, η τιμολόγηση, η τοποθέτηση του προϊόντος και διάφορα
άλλα

στοιχεία

του μάρκετινγκ,

επιτυγχάνονται

αποτελεσματικότερα

καθώς

βασίζονται σε πληροφορίες και γνώση που προέρχεται απευθείας από τους ίδιους
τους πελάτες. Κάθε συναλλαγή του πελάτη με την επιχείρηση, κάθε προτίμησή του
καταγράφεται και έπειτα αξιοποιείται από τους marketers με στόχο την καλύτερη
τμηματοποίηση των πελατών και την ανάπτυξη προγραμμάτων και εκστρατειών
μάρκετινγκ για την προσέλκυση νέων πελατών στο μέλλον.
Κάποιες εφαρμογές στον τομέα του αυτοματισμού του μάρκετινγκ περιλαμβάνουν
δημιουργία και διαχείριση λίστας πελατών, προϋπολογισμό και πρόβλεψη του
κόστους, μια εγκυκλοπαίδεια μάρκετινγκ (αποθήκη πληροφοριών για το προϊόν, την
τιμολόγηση και τον ανταγωνισμό) και αυτοματισμό στο σχεδιασμό, στην εκτέλεση
και στην ανάλυση στοιχείων από το διαδίκτυο ή ακόμη και από τις παραδοσιακές
καμπάνιες μάρκετινγκ.
Αναμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές μέσα στα πλαίσια του
CRM είναι και το e-marketing ή αλλιώς το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, το οποίο
επιτρέπει την υλοποίηση και την εκτέλεση προσωποποιημένων, σε πραγματικό χρόνο
(real-time) εκστρατειών μέσω του internet, ξεκινώντας με την αναγνώριση,
προσέλκυση και διαφοροποίηση των προσδοκώμενων στόχων (ανάλογα με τους
πελάτες στους οποίους στοχεύει το μάρκετινγκ) και αλληλεπιδρώντας με αυτούς
(πελάτες) προσφέροντας ανάλογο περιεχόμενο και προϊόντα.

6.3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ο τομέας της εξυπηρέτησης των πελατών είναι ίσως από τους πιο κρίσιμους, αν
όχι ο κρισιμότερος, σε μία CRM εφαρμογή. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
καταλάβει κανείς τη λογική που κρύβεται πίσω από την προηγούμενη διαπίστωση,
αρκεί να σκεφτεί ότι η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και η άμεση ανταπόκριση στα
οποιαδήποτε προβλήματα και ερωτήματα του πελάτη, είναι εκείνη που τελικά θα
οδηγήσει στην διατήρησή του και στην ανάπτυξη της πίστης του προς την εταιρία.
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Κάποτε η έννοια της εξυπηρέτησης ήταν συνδεδεμένη με ένα απλό τηλεφωνικό
κέντρο, ωστόσο η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εμφάνιση πολλαπλών καναλιών
επικοινωνίας με τον πελάτη συμπεριλαμβανομένου και του internet, έχουν αλλάξει
την μορφή της εξυπηρέτησης και της υποστήριξης των πελατών.
Οι εφαρμογές που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνουν την
παρακολούθηση των παραγγελιών, τις ατέλειες και τον εντοπισμό των αντίστοιχων
παραγγελιών, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την βάση δεδομένων των προβλημάτων
και των λύσεων, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των επιδιορθώσεων, τις
συμφωνίες της εξυπηρέτησης και τη διαχείριση των αιτήσεων εξυπηρέτησης. Η
αλήθεια είναι ότι οι παρεχόμενες εφαρμογές δεν εξαντλούνται εδώ και κάθε εταιρία
μπορεί να προσφέρει περισσότερες ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Κάποιες επιπλέον εφαρμογές είναι οι εξής:
9 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση (E-service): αυτή η εφαρμογή αναφέρεται στα
εργαλεία για την αυτοεξυπηρέτηση του πελάτη, των συνεργατών και των
υπαλλήλων της επιχείρησης στηριζόμενη στο διαδίκτυο, σε intranets ή
extranets,

και

στην

κατάλληλη

εξουσιοδότηση

για

προσπέλαση

σε

πληροφόρηση και λειτουργίες εξυπηρέτησης (π.χ απαντήσεις σε συχνές
ερωτήσεις-FAQs) μέσω του internet.
9 Internet: η εφαρμογή αυτή μοιάζει με την προηγούμενη στο κανάλι
επικοινωνίας που δεν είναι άλλο από το διαδίκτυο. Αυτή η περίπτωση όμως
αναφέρεται στη χρήση του e-mail και του interactive chat, αφαιρώντας την
έννοια της αυτοεξυπηρέτησης, καθώς εξουσιοδοτημένα άτομα αναλαμβάνουν
να απαντήσουν στις ερωτήσεις των πελατών με υπεύθυνο και αποτελεσματικό
τρόπο.
9 Φροντίδα πελάτη (customer care): με την εισαγωγή του όρου αυτού τονίζεται η
διεύρυνση της ευθύνης της επιχείρησης προς τον πελάτη η οποία επεκτείνεται
σε θέματα που αφορούν τα προϊόντα, τις πληροφορίες, την αίτηση
παραγγελιών, την ικανοποίηση των παραγγελιών καθώς και υπηρεσίες παροχής
ποιότητας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει στους υπαλλήλους εξυπηρέτησης
προσπέλαση σε όλο το εύρος της πληροφόρησης που χρειάζονται, προκειμένου
να

επιλύσουν

τα

θέματα

που

αφορούν

τον

πελάτη

γρήγορα

και

αποτελεσματικά, ανεξάρτητα αν η επαφή συμβαίνει μέσω του κέντρου κλήσης,
μέσω του internet ή πρόσωπο με πρόσωπο (face to face).
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9 Ιστορικό συμβολαίων: χειρίζεται την ιστορία και τις λεπτομέρειες των
αλληλεπιδράσεων με τον πελάτη και των συμβολαίων, συμπεριλαμβανομένων
των συμφωνιών εξυπηρέτησης και εγγυήσεων.

6.4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Οι λειτουργικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το CRM δεν είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους με την έννοια ότι η μία συμπληρώνει την άλλη, με στόχο
πάντοτε την δημιουργία ενιαίας λειτουργίας και εικόνας στον πελάτη. Για
παράδειγμα, μία εκστρατεία μάρκετινγκ είναι αναμενόμενο να θέτει και κάποιους
στόχους πωλήσεων, οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν γνωστοί στους πωλητές και σε
κάθε υπεύθυνο άτομο του τομέα των πωλήσεων μέσα στην επιχείρηση, ώστε αυτοί με
τη σειρά τους να επιτύχουν τους στόχους που θέτει το μάρκετινγκ. Με άλλα λόγια, οι
λειτουργίες είναι συμπληρωματικές και κατά συνέπεια πολλές από τις εφαρμογές του
CRM χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα είτε από τις δύο είτε και από τις τρεις και
αναφέρονται παρακάτω:
9 Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management): πρόκειται για εφαρμογές οι
οποίες δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχει πρόσβαση σε
περιεχόμενα αναλύσεων όπως για παράδειγμα κείμενο, γραφική παράσταση,
ζωτικότητα και βίντεο.
9 Τηλεφωνικό Κέντρο (Call Center): πρόκειται για το τηλεφωνικό κέντρο το
οποίο χρησιμοποιείται τόσο για telemarketing στον τομέα των πωλήσεων, όσο
και για την εξυπηρέτηση των πελατών, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση η
αντίστοιχη εφαρμογή αναφέρεται και ως διαχείριση κλήσεων (Call
Management). Η λειτουργία αυτή αποτελεί πρωταρχική εφαρμογή για μία
CRM λύση και χρησιμοποιείται για να καταγράψει τα εισερχόμενα
τηλεφωνήματα και τις συναλλαγές και να διαχειριστεί τη συναλλαγή από την
έναρξη έως το τέλος της.
9 Σύστημα Διαχείρισης Εκστρατείας Μάρκετινγκ (Campaign Management
System): είναι η διαχείριση των καναλιών επικοινωνίας του μάρκετινγκ.
Παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης των τμημάτων των πελατών και στέλνει
μηνύματα που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις μέσα από email,
παραδοσιακό ταχυδρομείο και διάφορα άλλα κανάλια. Αυτό το διοικητικό
εργαλείο χρησιμοποιείται από τα τμήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ για την
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δημιουργία συγκεκριμένων (targeted), προσωποποιημένων διαφημιστικών
εκστρατειών, διαμέσου όλων των καναλιών επαφής με τον πελάτη όπως
άμεσων

πωλήσεων,

κέντρου

κλήσης,

ταχυδρομείου,

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και internet. Κτίζει τηλεφωνικές λίστες και λίστες ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Ελέγχει την κερδοφορία, σε επίπεδο προγράμματος και σε
επίπεδο πελάτη.
9 Σύστημα Διαμόρφωσης Πωλήσεων (Sales Configuration System): το
συγκεκριμένο σύστημα βοηθάει τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τις
πληροφορίες που προέρχονται από τον τομέα των πωλήσεων με σκοπό να
διαμορφώσουν τα προϊόντα, την τιμολόγηση, τις ενέργειες προώθησης, τις
υπηρεσίες, τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τις καμπάνιες μάρκετινγκ.
9 Υπηρεσία Δικτύου Εξωτερικών Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών (Field
Service and Dispatch): πρόκειται για σύνθετο σύστημα του οποίου σκοπός
είναι μεταξύ άλλων, η παροχή βασικής πληροφορίας στο προσωπικό των
πωλήσεων οποτεδήποτε και οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας κινητές και
ασύρματες συσκευές. Όσον αφορά την εξυπηρέτηση, περιλαμβάνει την
πρόβλεψη και τον σχεδιασμό των αποθεμάτων, των επιστροφών, την αποστολή
τεχνικών και τη διαχείριση συμβάσεων και εξουσιοδοτήσεων.

6.5 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Οι δυνατότητες που προσφέρει το CRM στους τομείς των πωλήσεων, του
μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης για να προσφέρουν στην επιχείρηση μία ενιαία
εικόνα για τον πελάτη και για να χρησιμοποιηθούν παραπέρα στη χάραξη
στρατηγικής, είναι απαραίτητο κάθε πληροφορία που τον αφορά από όποιο τομέα και
όποιο κανάλι και αν προέρχεται, να καταχωρείται σε μία κοινή βάση δεδομένων.
Έπειτα, με τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης, τα στελέχη των επιχειρήσεων μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που έχουν συσσωρευτεί για να υποβάλλουν
ερωτήσεις, να δημιουργήσουν αναφορές, να εξάγουν συμπεράσματα, να λάβουν
αποφάσεις, να χαράξουν στρατηγική μετατρέποντας την γνώση σε χρήσιμες
πληροφορίες.
9 Sales Analytics
Στα πλαίσια του Sales Analytics χρησιμοποιούνται προχωρημένα εργαλεία
προκειμένου να μετρηθούν και να χειριστούν οι ενέργειες των πωλήσεων όπως και
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στοιχεία που τις αφορούν (συχνότητα πωλήσεων, είδος προϊόντων, αλληλεπίδραση
πωλητών και επιχείρησης με τους πελάτες) τα οποία καταγράφονται και
αποθηκεύονται προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες.
9 Marketing Analytics
Γίνεται χρήση πολλών προχωρημένων εργαλείων προκειμένου να αναλυθούν οι
πελάτες, τα τμήματα, οι ανταγωνιστές, τα κανάλια αγοράς, οι τάσεις, η κερδοφορία,
τα στοιχεία που παρέχονται από τρίτους. Δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης, δόμησης
και κατάρτισης προϋπολογισμού ως την τελευταία λεπτομέρεια. Επιτρέπει την
γρήγορη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τους πελάτες,
προϊόντα, πωλήσεις και την ανταγωνιστική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας
ενσωματωμένες αναλυτικές λειτουργίες που εντάσσονται στα πλαίσια του Business
Intelligence.
Tο μάρκετινγκ, η σχεδίαση των προϊόντων, η τιμολόγησή τους, η προώθησή τους
διενεργείται αποτελεσματικότερα μέσω των στοιχείων που προέρχονται από τους
ίδιους τους πελάτες. Για παράδειγμα τα δημογραφικά στοιχεία των πελατών που
μέχρι πρότινος αποτελούσαν δεδομένα στατιστικής ανάλυσης, άρα και περισσότερο
στατικά, όπως και κάθε άλλο στοιχείο για τις προτιμήσεις των πελατών, αποκτούν
δυναμικότερη μορφή καθώς υπάρχει η δυνατότητα για εφαρμογές σε πραγματικό
χρόνο (real-time) στις οποίες τα στοιχεία του πελάτη γίνονται αμέσως γνωστά στην
επιχείρηση. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου και κόστους καθώς οι καμπάνιες
και οι ενέργειες μάρκετινγκ σχεδιάζονται πιο γρήγορα και κυρίως στηρίζονται σε
σύγχρονα και συνεχώς μεταβλητά δεδομένα, αφού δίνεται η δυνατότητα για συνεχή
παρακολούθηση και παραπέρα προσαρμογή του μάρκετινγκ.
9 Service Analytics
Επιτρέπει την συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης μετρώντας την κερδοφορία, τα
επίπεδα ικανοποίησης, την αξιοπιστία του προϊόντος και τα κόστη. Ανιχνεύει τον
χρόνο, τα έξοδα και τα ανταλλακτικά σε πραγματικό χρόνο (real-time) και με μεγάλη
ακρίβεια. Γρήγορα καθορίζει ποιες επιδιορθώσεις-κόστη προβλέπονται στο
συμβόλαιο ή πρέπει να πληρωθούν επιπλέον.
Ακόμα, στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών μέσω κυρίως του
τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο τείνει σήμερα να μετατραπεί σε κέντρο
αλληλεπίδρασης με τον πελάτη (Customer Interaction Center-CIC) για να περιλάβει
κάθε διαθέσιμο κανάλι με το οποίο ο πελάτης αποφασίζει να έρθει σε επαφή με την
επιχείρηση, μπορούν να εξαχθούν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες, όπως ποιοι
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πελάτες επικοινωνούν περισσότερο, ποιοι είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι, ποια
προϊόντα ή υπηρεσίες επαινούνται ή κατακρίνονται και ακόμη ποιοι πελάτες
απαιτούν αναβάθμιση, τυχόν νέα μοντέλα του προϊόντος ή ίσως επιπλέον εκπαίδευση.
Τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία τα οποία αναλαμβάνει η αναλυτική διάσταση
του CRM την οποία δεν έχουν υιοθετήσει όλες οι επιχειρήσεις, αν και στο μέλλον θα
υπάρξει επιτακτική ανάγκη. Ας δούμε όμως εν συντομία αμέσως παρακάτω ποια
είναι τα συστατικά του αναλυτικού CRM χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να
προστεθούν άλλα, ή ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να τα υιοθετήσει στο
σύνολό τους.
6.5.1 Data Warehouse
Πρόκειται για ένα κεντρικό σημείο αποθήκευσης δεδομένων, κάτι σαν μία
κεντρική αποθήκη όπου θα διατηρεί όλα τα στοιχεία που συνδέονται με τους πελάτες
όπως τις συναλλαγές, την συμπεριφορά τους, τις προτιμήσεις τους, την κερδοφορία
τους, με ένα συγκεντρωτικό και ομοιόμορφο τρόπο. Αποτελεί σίγουρα ένα σημείο
κλειδί για μία αναλυτική CRM εφαρμογή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι
περισσότερες επιχειρήσεις διατηρούν στοιχεία και δεδομένα σε διάφορα σημεία στο
εσωτερικό τους και είναι αρκετά δύσκολο να συγκεντρωθούν σε μία κεντρική βάση.
6.5.2 Data Marts
Αποτελεί μικρότερη έκδοση της data warehouse από τη στιγμή που και εδώ
συγκεντρώνονται δεδομένα που προέρχονται από τις διάφορες λειτουργίες της
επιχείρησης και από άλλες πηγές. Η διαφορά έγκειται στο ότι είναι σχεδιασμένη για
να εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας ιδιαίτερης ομάδας ανθρώπων. Τα δεδομένα που
χρησιμοποιούν μπορεί να προέρχονται από μία μεγαλύτερη βάση δεδομένων της
επιχείρησης ή από μία κεντρική αποθήκη δεδομένων (data warehouse). Η έμφαση
που δίνεται είναι στην μορφή της παρουσίασης και του περιεχομένου και στον τρόπο
ανάλυσης και χρήσης των δεδομένων. Προβλέπεται ακόμη η χρήση λογισμικού για
να απαντάει σε ειδικά ερωτήματα, επίσης υπάρχει δυνατότητα για υποβολή έκθεσης,
για υποστήριξη στρατηγικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων στηριζόμενες στην
κεντρική βάση δεδομένων ή σε μία data mart. Οι χρήστες μιας data mart αναμένουν η
παρουσίαση των δεδομένων να πραγματοποιείται με τον τρόπο που είναι
συνηθισμένοι.
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6.5.3 Data Enhancement
Πρόκειται για μια ευρύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει το ξεκαθάρισμα των
δεδομένων (data cleansing), την ενδυνάμωση των δεδομένων (data enhancement) και
την κερδοφορία του πελάτη (customer profitability). Το πρώτο αναφέρεται στη
διαδικασία μέσω της οποίας απομακρύνονται οι διπλές καταχωρήσεις των
δεδομένων, τα δεδομένα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή περιέχουν λάθη από τα
λειτουργικά συστήματα και επιβεβαιώνεται ότι όλες οι τιμές των δεδομένων έχουν
καταγραφεί σωστά και με συνέπεια.
Η ενδυνάμωση των δεδομένων σημαίνει την πρόσθεση εξωτερικών δεδομένων στο
σύστημα δηλαδή δεδομένων που δεν προέρχονται απευθείας από τα λειτουργικά
συστήματα της επιχείρησης.
Τέλος η κερδοφορία του πελάτη είναι η εφαρμογή της αναγνώρισης της αξίας του
πελάτη κατά το παρελθόν και το παρών, όπως και ο υπολογισμός της προβλεπόμενης
αξίας στο μέλλον, και έπειτα η χρήση αυτής της πληροφορίας για τη βελτίωση της
τμηματοποίησης και της εφαρμογής πελατοκεντρικών στρατηγικών. Η αλήθεια είναι
ότι ο υπολογισμός της κερδοφορίας του πελάτη μολονότι αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά κομμάτια του αναλυτικού CRM, είναι ταυτόχρονα και το πιο
υποτιμημένο.
6.5.4 Data Mining
Πρόκειται για εργαλείο εξόρυξης δεδομένων του οποίου οι χρήστες δεν γνωρίζουν
ακριβώς τι αναζητούν, αλλά ψάχνουν κάποια ιδιαίτερα υποδείγματα και τάσεις. Data
mining είναι η ανάλυση και η μετάφραση δεδομένων με σκοπό την ανακάλυψη
σχέσεων που δεν ήταν γνωστές νωρίτερα ή για την ανακάλυψη σχέσεων μεταξύ των
δεδομένων,

χρησιμοποιώντας

στατιστική

ή

τεχνητή

νοημοσύνη

(artificial

intelligence). Βοηθά ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλοι υποψήφιοι πελάτες στους
οποίους η επιχείρηση θα πρέπει να επικεντρωθεί, να προσφερθούν τα κατάλληλα
επιπρόσθετα προϊόντα στους ήδη υπάρχοντες πελάτες και να αναγνωριστούν οι καλοί
πελάτες που υπάρχει πιθανότητα να αποχωρήσουν. Όλα αυτά συνεπάγονται
αυξημένα έσοδα εξαιτίας της βελτιωμένης ικανότητας να απαντά η επιχείρηση σε
κάθε άτομο με τον πλέον κατάλληλο τρόπο και μειωμένα έξοδα λόγω του
κατάλληλου επιμερισμού των πόρων.
Στο CRM η εξόρυξη δεδομένων συχνά χρησιμοποιείται προκειμένου να
εκχωρήσει ένα βαθμό (score) σε έναν συγκεκριμένο πελάτη, ο οποίος βαθμός θα
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εμφανίζει την πιθανότητα ο πελάτης να συμπεριφερθεί με τον τρόπο που εμείς
επιθυμούμε. Για παράδειγμα, ένας βαθμός θα μπορούσε να μετρά την τάση να
απαντήσει ο πελάτης μία συγκεκριμένη προσφορά ή να προτιμήσει το προϊόν ενός
ανταγωνιστή. Επίσης χρησιμοποιείται προκειμένου να αναγνωρίσει ένα σύνολο από
χαρακτηριστικά (προφίλ) το οποίο τμηματοποιεί (segments) τους πελάτες σε ομάδες
με όμοια συμπεριφορά, όπως είναι η αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Οι
καταγραφές των πωλήσεων μιας συγκεκριμένης μάρκας ρακέτας μπορεί εάν
αναλυθούν και συνδεθούν με άλλα δεδομένα της αγοράς, να αποκαλύψουν κάποια
εποχική σχέση μεταξύ των πωλήσεων και της αγοράς από τις ίδιες ομάδες ατόμων
εξοπλισμού γκολφ.
6.5.5 Personalization
Είναι η προσωποποίηση ή διαφορετικά, η εξατομίκευση των ενεργειών της
επιχείρησης, με σκοπό την ανταπόκριση στις απαιτήσεις συγκεκριμένων πελατών
ανάλογα με τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά τους. Από την άλλη, είναι και η
δυνατότητα που δίνεται στην επιχείρηση να προσδιορίσει το ενδιαφέρον του τελικού
χρήστη του συστήματος και να κατασκευάσει τους εσωτερικούς της κανόνες, με
βάση τους οποίους θα επιλεγεί το σχετικό περιεχόμενο που θα παρουσιαστεί στον
ίδιο.
6.5.6 Workflow automation
Δεν είναι άλλη από την αυτοματοποίηση της ροής των δεδομένων τα οποία θα
πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό της επιχείρησης και στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου υπαλλήλου. Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των διαφορετικών
λειτουργιών της επιχείρησης, αλλά και μεταξύ διαφόρων οργανισμών.
6.5.7 Business Intelligence
Πρόκειται για την επιστήμη της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων των
πελατών, η οποία επιτρέπει τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες
πωλήσεων, να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την προμηθευτική αλυσίδα και να
αναπτύξουν την πιστότητα του πελάτη (customer loyalty). Προβλέπεται η χρήση
λογισμικού για ερωτήσεις που δεν είναι γνωστή η απάντηση εκ των προτέρων (ad hoc
queries), για αναφορές και αναλύσεις και για την υποστήριξη διαδικασιών για τη
λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τη χρήση ενός data warehouse ή ενός data mart.
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Βασικά σημαίνει το «κόψιμο» των δεδομένων για την διατήρηση των υπαρχόντων
πελατών και την απόκτηση νέων. Το business intelligence είναι το παράθυρο για την
κατανόηση των αναλυτικών πληροφοριών (analytical information).
(Βλαχοπούλου Μάρω : 2003, HOW? by ne.o, Οκτώβριος 2003, Γκιτσάλης
Νικόλαος: 2002,
http://search.crm.techtarget.com/searchCRM/downloads/crm_at_the_speed_of_light.p
df,
http://www.4cconsulting.be/upload/2003_01_4C_CRM%20Glossary.pdf,
http://www.thcg.biz/Documents/Why%20is%20Analytical%20CRM%20So%20Conf
using%20_%20May2002.pdf).
Τα εργαλεία ανάλυσης και οι δυνατότητες των συστημάτων διαχείρισης πελατών
στους τομείς των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης των πελατών που
περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, καθώς και επιπλέον εργαλεία, μπορούν να
συνοψιστούν στα παρακάτω σχήματα:
Σχήμα 3: Τεχνολογίες κάτω από την ομπρέλα του CRM

(Πηγή: Bocklund Lori December 1999: p.1)
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Σχήμα 4: Τα κομμάτια του CRM

(Πηγή: Βλαχοπούλου Μάρω 2003: 516)

7. PARTNER RELATIONSHIP MANAGEMENT (PRM)
Η διαχείριση των σχέσεων με τους συνεργάτες (λιανοπωλητές, χονδρέμποροι και
κάθε είδους ενδιάμεσοι) και το αντίστοιχο λογισμικό που τη συνοδεύει, αποτελεί την
σημερινή απάντηση των επιχειρήσεων στο πεδίο του ανταγωνισμού και στην
προσπάθεια απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς οι μέχρι τώρα
προσπάθειες διαφοροποίησης των επιχειρήσεων (παραγωγή νέων επαναστατικών
προϊόντων, καλύτερη τιμολόγηση, ισχυρότερη μάρκα) δεν αποδίδουν πια καρπούς. Σ’
αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις στρέφουν την προσοχή τους στη διανομή
(distribution) των προϊόντων (μέσω του δικτύου των συνεργατών) και κυρίως στις
πωλήσεις που επιτυγχάνονται μέσα από τα έμμεσα κανάλια πωλήσεων (indirect
channels), και ίσως όχι άδικα. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά της κατάστασης που
επικρατεί. Συγκεκριμένα, μεταξύ 30% και 70% των πωλήσεων σε παγκόσμιο
επίπεδο, ανάλογα πάντοτε με τη βιομηχανία, περνούν μέσα από τα έμμεσα κανάλια.
(Heidelberger Chris, “Creating A Distribution Advantage”, p.1). Ταυτόχρονα,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της International Data Corporation (IDC), οι πωλήσεις
μέσω των έμμεσων καναλιών ήταν της τάξεως των $114.6 δις το 1997, ποσό που
αντιστοιχεί περίπου στο 60% των $195.6 δις στην αγορά πληροφορικής τεχνολογίας
σε εθνικό επίπεδο.
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(Housman Daniel, “Partner Relationship Management (PRM) for Enhanced Extended
Enterprise Team Selling”, p.1).
Όμως, για την αποτελεσματική αξιοποίηση του δικτύου των συνεργατών και των
δυνατοτήτων που προσφέρει για την πρόσβαση σε νέες αγορές, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των υπαρχόντων πελατών και των απόκτηση νέων, είναι απαραίτητη η
αποτελεσματική επικοινωνία συνεργατών/ επιχειρήσεων και η κοινή πρόσβαση σε
πληροφορίες και διαδικασίες. Άλλωστε, το σύστημα PRM είναι πάνω από όλα μία
επιχειρησιακή στρατηγική και η σωστή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση είναι
αναγκαία για την ανάπτυξη και την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων
και των συνεργατών τους στα διάφορα κανάλια διανομής.
(http://www.crm2day.com/partner_relationship_management/).
Με βάση τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν CRM συστήματα, θα
πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στους συνεργάτες τους σε κάθε
πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή και την ολοκλήρωση
της διαδικασίας της πώλησης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι πάρα πολλοί
προμηθευτές CRM συστημάτων-αν όχι όλοι, προμηθεύουν ταυτόχρονα και PRM
συστήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, αποτελούν κομμάτια–συστατικά των
CRM συστημάτων με σκοπό την ανταπόκριση ακριβώς στην παραπάνω πρόκληση.
Όσον αφορά κάποια βασικά τεχνολογικά στοιχεία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το
λογισμικό PRM συμπληρώνει το υπάρχον ERP και CRM λογισμικό. Μάλιστα
διαθέτει ορισμένες επεκτάσεις και δυνατότητές τους, διατηρώντας παράλληλα τα
ευαίσθητα δεδομένα μακριά από οποιοδήποτε κίνδυνο. Οι συνεργάτες έχουν
πρόσβαση στο σύστημα μέσα από το internet και συγκεκριμένα μέσα από ιστοσελίδες
με τη χρήση κωδικού ή μέσα από τα λεγόμενα extranets. Όπως και να’ χει, τα PRM
συστήματα χρησιμοποιούν το δίκτυο για να επεκτείνουν τις πληροφορίες που
αποθηκεύονται στις CRM και ERP εφαρμογές στους επιχειρησιακούς συνεργάτες,
χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα προστατευτικό τείχος. Όλα τα εργαλεία που
χρειάζονται οι συνεργάτες είναι ενσωματωμένα σε ένα μοναδικό σύστημα έξω από το
τείχος, και έτσι οι ίδιοι μπορούν να χρησιμοποιούν ένα μοναδικό περιβάλλον για την
εκτέλεση όλων των συναλλαγών τους. Από την άλλη, μπορούν να λαμβάνουν άμεση
ενημέρωση μέσω του δικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (web & email). Η
προηγούμενη κατάσταση απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα:
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Σχήμα 5: Σχέση προμηθευτών προϊόντων και μεταπωλητών

(Πηγή: Housman Daniel, “Partner Relationship Management (PRM) for Enhanced
Extended Enterprise Team Selling”, p.5)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στην ενότητα 2 περιγράφονται μερικοί από τους βασικότερους προμηθευτές CRM
συστημάτων. Σε κάθε προμηθευτή αντιστοιχεί ένα κεφάλαιο στο οποίο αρχικά
αναφέρονται κάποια στοιχεία γενικότερα για την εταιρία και τις δραστηριότητες της,
τους κλάδους για τους οποίους προορίζονται περισσότερο τα προϊόντα της, όπως και
κάποια παραδείγματα εφαρμογής τους, και ακολουθεί μία περιγραφή του συστήματος
CRM που προσφέρει, τα modules από τα οποία αποτελείται καθώς και οι επιμέρους
λειτουργίες τους, ενώ ταυτόχρονα παρατίθενται και ορισμένες εικόνες με
αποσπάσματα από το πρόγραμμα και διάφορα σχήματα για την καλύτερη κατανόηση
του περιγραφόμενου συστήματος. Το υλικό συγκεντρώθηκε κατόπιν αναζήτησης στο
διαδίκτυο και πρωτογενούς έρευνας από τους προμηθευτές-αντιπροσώπους των
συστημάτων αυτών στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ALPHANOVA
1. Βασικά στοιχεία για την εταιρία
Η Alphanova ιδρύθηκε το 1989 ως μία εταιρία ολοκλήρωσης πληροφορικής
τεχνολογίας (IT integration company). Το 1993 έγινε συνεργάτης της εταιρίας
Hewlett Packard για συστήματα και λύσεις ολοκλήρωσης μεγάλης κλίμακας (largescale integration systems and solutions). Από το 1996 έως το 1998 η Alphanova
παρείχε συστήματα και λύσεις ολοκλήρωσης σε μεγάλους πελάτες στην Ευρώπη, στη
Μέση Ανατολή και στην Αφρική, σταδιακά εστιάζοντας ολοένα και περισσότερο σε
λύσεις Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της Παράδοσης (Customer Service Delivery
Solutions).
Καθώς η αγορά των CRM συστημάτων άρχισε να αναδεικνύεται ολοένα και
περισσότερο, η εταιρία στράφηκε προς αυτήν την κατεύθυνση εντοπίζοντας
παράλληλα ένα κενό, που δεν ήταν άλλο από την απουσία ενός προϊόντος που θα
ανταποκρινόταν

στην

ανάγκη

των

επιχειρήσεων

που

δραστηριοποιούνταν

συνεργαζόμενες με άλλες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία της λύσης
alphapartner CRM, η οποία σηματοδότησε μία νέα εποχή για την εταιρία,
καθιστώντας

την βασικό προμηθευτή συνεργατικού CRM (collaborative CRM).

Όπως η ίδια δηλώνει, το όραμά της για τη λύση alphapartner είναι η δυνατότητα να
χρησιμοποιηθεί ως επιχειρηματικό εργαλείο για τη βελτίωση της εστίασης στον
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πελάτη μέσα από συνεργασίες και συμμαχίες, μεταβάλλοντας το πρόσωπο των
επιχειρησιακών σχέσεων.
(http://www.alphanova.com.uk/ab_history.asp,http://www.alphanova.co.uk/ab_missio
n.asp).
Η πορεία της μέχρι σήμερα αντικατοπτρίζεται στο παρακάτω σχήμα:
Σχήμα 6: Η πορεία της Alphanova

(Πηγή: http://www.alphanova.com.uk/ab_history.asp)

Σήμερα η Alphanova εδρεύει στο Λονδίνο και δραστηριοποιείται μέσω
θυγατρικών της εταιριών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ακόμη αποτελεί μέλος του
Ομίλου Delta Singular, ενός από τους μεγαλύτερους προμηθευτές λύσεων
πληροφορικής στην Ευρώπη. Στους συνεργάτες της συγκαταλέγονται η εταιρία ikor
ως επιχειρησιακός συνεργάτης, ενώ στο επίπεδο της τεχνολογίας οι εταιρίες HewlettPackard, η Oracle, η Microsoft και η IBM.
(http://www.alphanova.co.uk/cus_partners.asp).
Η ίδια διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και
υλοποίηση έργων λογισμικού στην γηραιά ήπειρο, ενώ παράλληλα οι μεγάλες,
εξειδικευμένες ομάδες συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης που διαθέτει,
έχουν δώσει την δυνατότητα στην ίδια να αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία σε
εγκαταστάσεις CRM και Call Centers. Στους διεθνείς της πελάτες συγκαταλέγονται
οι: AlphaBank, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και ΕΚΟ στην Κύπρο, Hi Grade, BTI
Kuoni, Autoworld και Vigia Resorts στις Μ. Βρετανία και Πορτογαλία, HSG στη
Γερμανία και διάφορες άλλες. Οι επιτυχημένες εγκαταστάσεις του προϊόντος της
όμως δεν περιορίζονται μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα και μάλιστα σε
ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι: Όμιλος
Εταιριών Γερμανός, eValue, Όμιλος Delta Singular, Όμιλος Εταιριών Τεχνικές
Εκδόσεις, Αττικές Διαδρομές, Sakson, Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής, και
πολλές άλλες.
Σύμφωνα με την ίδια την εταιρία, στόχος της είναι η στενή συνεργασία με τους
πελάτες της, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης και ικανοποίησης.
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Πέρα όμως από αυτό, στρατηγικός της στόχος είναι να καταλάβει ηγετική θέση στην
παροχή CRM λογισμικού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Innovation, The evolution of
CRM, Ειδική ενημερωτική έκδοση με τη χορηγία της Alphanova, Ιανουάριος 2004,
σελ. 5).

2. Alphapartner CRM
2.1 Βασική περιγραφή του προϊόντος
Το alphapartner της Alphanova αποτελεί μία τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα
εφαρμογών CRM, που αυτοματοποιεί και οργανώνει τις λειτουργίες πωλήσεων,
marketing, εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών, καθώς και τις συνέργιες
ανάμεσα στην επιχείρηση και το δίκτυο συνεργατών της. Το alphapartner επιτρέπει
στην επιχείρηση να διατηρεί ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε πελάτη και να τον
διαχειρίζεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα από όλα τα σημεία επαφής μαζί
του καθώς αποτελεί λύση πολλαπλών καναλιών (multi-channel solution).
Προβάλλεται ως η ιδανική λύση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσω
στρατηγικών συνεργιών και συμμαχιών με τρίτες επιχειρήσεις. Σε γενικές γραμμές
πρόκειται για ένα front-office λογισμικό το οποίο, σύμφωνα πάντα με την ίδια την
εταιρία, προσφέρει τρία βασικά πλεονεκτήματα: την προσωποποίηση των πελατών
(personalization), τη συνεργασία με το δίκτυο των συνεργατών (collaboration) και
την σύνδεση με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης-πελάτη
(connection). Τα τρία αυτά στοιχεία αλληλοσυνδέονται και κυριαρχούν στη λύση
CRM της Alphanova, όπως άλλωστε φαίνεται και στο ενδεικτικό σχήμα παρακάτω.
Αποτελούν τρεις περιοχές κλειδιά, που βρίσκονται στο κέντρο κάθε επιχείρησης που
δραστηριοποιείται γύρω από τον πελάτη και την ικανοποίησή του (Innovation, The
evolution of CRM, Ειδική ενημερωτική έκδοση με τη χορηγία της Alphanova,
Ιανουάριος 2004, σελ. 4 και http://www.alphanova.co.uk/sol_benefits.asp).
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Σχήμα 7: Η φιλοσοφία του alphapartner CRM

(Πηγή: http://www.alphanova.com.uk/sol_ben_collaboration.asp)

9 Προσωποποίηση πελατών (personalization): αφορά την μοναδική σχέση που
αναπτύσσει η επιχείρηση με τον κάθε πελάτη της με στόχο την μέγιστη
κερδοφορία. Η ουσία είναι να γνωρίζει η επιχείρηση τους πελάτες της
καλύτερα απ’ ότι γνωρίζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Σχετίζεται με την
ανίχνευση, καταγραφή και διαχείριση κάθε αλληλεπίδρασης με τον πελάτη,
ακόμα και αυτούς που προέρχονται από εξωτερικά συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις. Είτε πρόκειται για τμηματοποίηση των πελατών, είτε για
εκστρατείες μάρκετινγκ, είτε για διαχείριση παραπόνων, η επιχείρηση έχει τη
δυνατότητα μέσω του προϊόντος της Alphanova να διαχειρίζεται ταυτόχρονα
όλες τις λειτουργίες που αφορούν τον πελάτη, προσφέροντας στον ίδιο
προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, αλλά και προσωποποιημένα προϊόντα και
υπηρεσίες (http://www.alphanova.co.uk/sol_ben_personalization.asp).
9 Συνεργασίες με το δίκτυο συνεργατών (collaboration): το προϊόν της εταιρίας
σχεδιάστηκε ώστε η επιχείρηση να διατηρεί συνεχή επαφή όχι μόνο με τους
πελάτες, αλλά και με τους συνεργάτες της, οι οποίοι μπορεί να είναι τόσο
τρίτες επιχειρήσεις (external partners and outsourced agents), όσο και
εσωτερικοί τομείς (internal divisions). Ουσιαστικά προσφέρεται η δυνατότητα
για διαχείριση υπαρχόντων, αλλά και νέων συνεργιών μόλις δημιουργηθούν.
Μέσω του alphapartner η επιχείρηση-πελάτης μπορεί να: προσδιορίσει ποια
προϊόντα και υπηρεσίες οι συνεργάτες μπορούν να πωλήσουν στους πελάτες
της, ποιες συμφωνίες outsourcing μπορούν να διεκπεραιωθούν για εξωτερική
εξυπηρέτηση και ακριβή παράδοση στους πελάτες και ποιοτικά και ποσοτικά
κριτήρια για την μέτρηση της απόδοσης των συνεργατών .
(http://www.alphanova.co.uk/so_ben_collaboration.asp).
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9 Ολοκλήρωση με υπάρχοντα πληροφορικά συστήματα (connection): σε
αντίθεση με άλλες CRM λύσεις, το alphapartner δίνει τη δυνατότητα στην
επιχείρηση να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα, είτε front-office είτε
back-office, συστήματα της. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το προϊόν διαθέτει
έτοιμους μηχανισμούς διασύνδεσης (integration adaptors) με τα σημαντικότερα
ERP συστήματα της αγοράς, καθώς και με συστήματα λιανικής πώλησης,
στοιχεία σημαντικά για μια επιχείρηση που επιδιώκει διαχείριση δεδομένων
προερχόμενα από τρίτα μέρη (third parties) και παραπέρα ενσωμάτωση αυτών
στο εσωτερικό της. Το δίκτυο της επιχείρησης λειτουργεί ομαλά και
αποτελεσματικά ανεξάρτητα από τη φύση και τον αριθμό των επιπρόσθετων
συστημάτων που μπορεί να χρησιμοποιεί.
(http://www.alphanova.co.uk/sol_ben_connection.asp).
Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι το alphapartner είναι μία CRM λύση που στηρίζεται εξ’
ολοκλήρου στο internet, υποστηρίζει τις βασικές βάσεις δεδομένων που κυριαρχούν
στην αγορά (IBM DB2, Oracle, MS SQL), προσφέρει ευελιξία στην επιλογή βάσης
δεδομένων και λειτουργικού συστήματος για την επιχείρηση πελάτη (με άμεσο
επακόλουθο τη μη εξάρτηση της επιχείρησης από τον προμηθευτή αυτού του
συστήματος), είναι ιδιαίτερα εύκολο στην εκμάθηση και φιλικό προς το χρήστη, και
πάνω από όλα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, προσφέρει 100% αυτοματοποίηση
σε όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τον πελάτη.
(http://www.alphanova.co.uk/news.asp?ID=2,
http://www.alphanova.co.uk/newflash_details.asp?id=22,
http://www.alphanova.co.uk/index2.asp,
http://www.alphanova.co.uk/news.asp?ID=3).
Τέλος, το alphapartner μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε πελατοκεντρική
επιχείρηση, αλλά περισσότερο στους τομείς της ενέργειας, του λιανικού εμπορίου και
στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στο franchise και στον τουρισμό. Πρόκειται για
εκείνους τους κλάδους με τους οποίους η Alphanova ασχολείται και πιστεύει ότι
γνωρίζει περισσότερο. Ο τελικός στόχος είναι η αναγνώριση των επιχειρησιακών
πρακτικών και διαδικασιών, και η προσπάθεια αντιστοίχισης του προϊόντος στις
ιδιαίτερες

ανάγκες

και

προβλήματα

του

(http://www.alphanova.co.uk/so_industries.asp).
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εκάστοτε

οικονομικού

κλάδου

2.2 Περιγραφή των Modules του προϊόντος
Το alphapartner αποτελείται από τα εξής βασικά modules:
9 Διαχείριση υφιστάμενων και δυνητικών πελατών (Alphapartner Core)
9 Διαχείριση Πωλήσεων (Sales Management)
9 Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών (Service and Support)
9 Help Desk, Call Center
9 Πλατφόρμα E-Commerce
9 Διαχείριση Εκστρατειών (Campaign Management)
9 Διαχείριση Προσφορών και Προγράμματα Αφοσίωσης Πελατών (Offer and
Loyalty Management)
9 Αυτοματοποιημένη Ροή Εργασιών (Advanced Workflow Management)
9 Διαχείριση Δικτύου Συνεργατών (Partner Management)
9 Διαχείριση Έργου (Project Management)
2.2.1 Διαχείριση υφιστάμενων και δυνητικών πελατών (Alphapartner Core)
Η βασική λειτουργία του συγκεκριμένου module έγκειται στην παρακολούθηση
του προφίλ των πελατών και των σχέσεων μαζί τους. Εξασφαλίζει ότι όλα τα κανάλια
επικοινωνίας με τον πελάτη έχουν την ίδια ενοποιημένη εικόνα για τον ίδιο και ότι
αναγνωρίζουν την αξία του καθενός, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με μοναδικό
τρόπο στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Αγκαλιάζει και τις τρεις περιοχές εφαρμογής του
CRM δηλαδή το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση, και αποτελεί ένα
module πυρήνα, όπως υποδηλώνει το όνομά του. Το alphapartner core μεγιστοποιεί
την αποτελεσματικότητα, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το
κόστος, μέσα από τον αυτοματοποιημένο σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο
όλων των εργασιών που σχετίζονται με τον πελάτη. Πιο αναλυτικά οι λειτουργίες που
παρέχονται μέσω του alphapartner core είναι οι ακόλουθες:
2.2.1.1 Contact & Customer Management
Δίνει τη δυνατότητα για τη διατήρηση ολοκληρωμένων προφίλ τόσο για τους
μεμονωμένους πελάτες όσο και για τις εταιρίες-πελάτες, προσδιορίζοντας παράλληλα
τη μοναδικότητα του καθενός και αντιμετωπίζοντας διαφορετικά, διαφορετικές
κατηγορίες πελατών. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι πως πρόκειται για το
business interface που σημαίνει ότι για κάθε λύση CRM που μπορεί η Alphanova να
προσφέρει, η παρουσία του κρίνεται μάλλον απαραίτητη. Οι επιμέρους διαδικασίες
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που υλοποιούνται μέσω αυτής της λειτουργίας και οι οποίες αναφέρονται παρακάτω,
υποστηρίζονται από μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων η οποία συντηρεί όλα τα
δεδομένα των επαφών και των πελατών. Οι επιμέρους λειτουργίες είναι:
9 Πληροφορίες

Περιεχομένου

(Content

Information):

πληροφορίες

σε

παγκόσμιο επίπεδο, όπως λίστες πελατών από τις κίτρινες ή λευκές σελίδες του
διαδικτύου.
9 Πληροφορίες Αναγνώρισης (Identification Information): μέσα από αυτή την
λειτουργία προσδιορίζονται οι ακριβείς πληροφορίες των πελατών (κωδικός
περιοχής, διεύθυνση) για την αναγνώριση τους από το σύστημα, ελέγχοντας
την εγκυρότητά τους, με απώτερο στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτησή
τους.
9 Λογαριασμοί και Οικονομικά πελατών (Customer accounts & Financials):
πρόκειται για τη διαχείριση όλων των λογαριασμών των πελατών, των
επιταγών και των καρτών τους. Ακόμη, στη διαδικασία περιλαμβάνεται η
παρακολούθηση όλων των οικονομικών συναλλαγών είτε η εισαγωγή στο
σύστημα είναι άμεση, δηλαδή η επαφή διενεργείται απευθείας με την εταιρία,
είτε τα στοιχεία εισάγονται μέσω κάποιου συνεργάτη. Η διαδικασία
επεκτείνεται παραπέρα συνδέοντας τις συναλλαγές με τα προϊόντα, τις κάρτες,
τους λογαριασμούς, τις συμφωνίες υποστήριξης (support agreements) και τις
υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση.
9 Όροι Επαφών (Contact Relations): προσδιορίζονται οι ακριβείς όροι που
ισχύουν μεταξύ των επαφών επιχείρησης-πελάτη ή και πωλητή-πελάτη, καθώς
επίσης και οι σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων της.
9 Επαφές στηριζόμενες σε δημογραφικά στοιχεία (Contact Demographics):
διαδικασία σχεδόν όμοια με την προηγούμενη με τη διαφορά ότι εισέρχεται και
ο παράγοντας των δημογραφικών χαρακτηριστικών, τα οποία αποτελούν τη
βάση για τη διενέργεια των επαφών με τους πελάτες. Τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά μπορούν να αποκαλύψουν πολλά στοιχεία για τα «προσόντα»
των πελατών και για τις ικανότητές τους.
9 Επαφές και Προτιμήσεις Πελατών (Contact & Customer Preferences):
λειτουργία η οποία ανιχνεύει μία ποικιλία επαφών και προτιμήσεων των
πελατών, όπως προτιμήσεις τρόπου πληρωμής, προτιμήσεις προϊόντων και
προτιμήσεις τρόπου μεταφοράς (logistics preferences) και παράδοσης του
προϊόντος.
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9 ‘Κακοί’ Πελάτες (‘Bad’ Customers): λειτουργία ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί
δίνεται η δυνατότητα για αναγνώριση και διαχείριση των ‘κακών’ πελατών. Με
άλλα λόγια αναγνωρίζονται οι πελάτες που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν
στη ‘μαύρη λίστα’, προσδιορίζοντας τα κριτήρια γι’ αυτό το σκοπό και
εστιάζοντας έτσι περισσότερο στους πραγματικά κερδοφόρους πελάτες.
Ωστόσο, η μετατροπή τους σε ‘καλούς’ πελάτες δεν αποκλείεται με το
σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών.
9 Κατηγορίες Επαφών και Πελατών (Contact & Customer Categories):
ταξινόμηση των επαφών και των πελατών σε διάφορες κατηγορίες με σκοπό
την δημιουργία αντίστοιχου ιστορικού.
9 Εσωτερικές μονάδες και Συνεργάτες (Internal units & Partners): η λειτουργία
προσδιορίζει ποιες εσωτερικές μονάδες και ποιοι συνεργάτες θα αναλάβουν
συγκεκριμένα γκρουπ πελατών.
9 Συγχρονισμός Δεδομένων Πελατών και Επαφών (Contact & Customer Data
Synchronization): συγχρονισμός, δηλαδή διατήρηση και ενημέρωση των
αρχείων που αφορούν τις επαφές και τα δεδομένα των πελατών με τους
επιχειρησιακούς συνεργάτες.
9 Προχωρημένη Αναζήτηση (Advanced Search): αναζήτηση επαφών και
πελατών χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια όπως διεύθυνση, αριθμό κάρτας
πιστότητας (loyalty card number), ακόμη και φωνητική έρευνα.
9 Εξουσιοδότηση επαφών (Contacts authorizations): σχετίζεται με την άδεια για
την χρησιμοποίηση των δεδομένων των πελατών και των επαφών μαζί τους.
Είναι απαραίτητο η επιχείρηση να συγκεντρώνει στοιχεία του κατά πόσο οι
ίδιοι επιθυμούν να διενεργούνται επαφές μαζί τους κατά τη διάρκεια των
εκστρατειών μάρκετινγκ ή κατά πόσο συμφωνούν τα στοιχεία τους να
χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη συνεργαζόμενα με την επιχείρηση.
2.2.1.2 Customer Intelligence
Πρόκειται για τη δεύτερη βασική λειτουργία του alphapartner core. Μέσω ενός
ειδικά διαμορφωμένου πίνακα (dashboard) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μιας
πλήρους εικόνας του πελάτη με ένα μοναδικό εργαλείο που τα περιλαμβάνει όλα. Ο
χρήστης έχει μία 360ο προβολή όλων των δεδομένων των πελατών, καθώς και την
δυνατότητα εύκολα και γρήγορα να ενημερώσει βασικά σημεία κλειδιά.
Συγκεκριμένα: α) το προφίλ του πελάτη, δηλαδή προβολή και ενημέρωση όλων των
λεπτομερειών των επαφών, β) προβολή του ιστορικού κάθε πελάτη, γ)
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παρακολούθηση ευκαιριών πωλήσεων, επικοινωνία των πελατών, αιτήματα
εξυπηρέτησης, διάφορα έργα (projects), επιδιορθώσεις (repairs) και όλες τις
σχετιζόμενες διαδικασίες, δ) προβολή κάθε πληροφορίας που αφορά τις λεπτομέρειες
αγορών των πελατών όπως τη συχνότητα, την ποσότητα και την αντίστοιχη
κερδοφορία, ε) διατήρηση κάθε πληροφορίας που αφορά εγκατεστημένα προϊόντα σε
διάφορες γεωγραφικές περιοχές των πελατών, στ) δημιουργία και συντήρηση
συμβολαίων υποστήριξης των πελατών καθώς και συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης
(Service Level Agreements), ζ) παρακολούθηση όλων των συναλλαγών με τους
πελάτες που διενεργούνται από τους επιχειρησιακούς συνεργάτες και η) διαμόρφωση
των δεδομένων των πελατών και των αντίστοιχων πινάκων στους οποίους
συντηρούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταιριάζουν με τις ιδιαίτερες ανάγκες της
εκάστοτε επιχείρησης.
2.2.1.3 Opportunity Management
Η διαχείριση των ευκαιριών αναφέρεται στον τομέα των πωλήσεων και στις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τις οποίες η επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί
με ένα ολοκληρωμένο και πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο. Η συγκεκριμένη
λειτουργία του alphapartner core ανιχνεύει και καταγράφει όλες τις προοπτικές των
πωλήσεων, θέτει προτεραιότητες στις προσπάθειες τους και εξαλείφει τους
επιχειρησιακούς πόρους εκείνους, που δεσμεύονται για ευκαιρίες που δεν
προβλέπεται να τελεσφορήσουν. Επίσης, περιλαμβάνει και την λειτουργία του lead
management με παραπέρα προώθηση των leads στους κατάλληλους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χρήστες, για επεξεργασία και παρακολούθηση της προόδου που
πραγματοποιούν στη διάρκεια του κύκλου των πωλήσεων.
Αξίζει ν’ αναφερθεί η διαχείριση κινητών ευκαιριών (Mobile Opportunity
Management), λειτουργία η οποία υλοποιείται πολύ εύκολα μέσω του αμφίδρομου
συγχρονισμού με το MS Outlook. Οι εκπρόσωποι των πωλήσεων μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε συμβόλαια, επιμέρους εργασίες οι οποίες πρέπει να διεκπεραιωθούν,
ραντεβού και emails στο MS Outlook και να τα μεταφέρουν στο προϊόν alphapartner.
Εφ’ όσον η επικοινωνία είναι διπλής κατεύθυνσης είναι δυνατό να συμβεί και το
αντίστροφο, δηλαδή από το alphapartner στο MS Outlook.
2.2.1.4 Product Management
Διαχείριση κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με το προϊόν της εταιρίας όπως
χαρακτηριστικά, λίστες τιμών πώλησης, εκπτώσεις και γνωρίσματα πιστότητας
(loyalty features). Μέσω αυτής της λειτουργίας βελτιστοποιείται η διαχείριση του
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χαρτοφυλακίου προϊόντων της εταιρίας, με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που
αφορούν γενικές πληροφορίες για το προϊόν, φωτογραφίες του προϊόντος, μοντέλα
εκπτώσεων, συσχέτιση ποσότητας προϊόντος που αγοράζεται με διάφορα δώρα,
λίστες τιμών με στοιχεία όπως καθαρή και ακαθάριστη τιμή, κατηγορία φόρου στην
οποία εμπίπτει, συνάλλαγμα και σύνδεση των λιστών με πελάτες και συνεργάτες.
Επιπλέον, στη λειτουργία αυτή περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις που συνοδεύουν τα
προϊόντα, οι κωδικοί (bar codes), η σύνδεση πολλαπλών υπηρεσιών με ένα προϊόν, η
δυνατότητα για την σύνδεση εναλλακτικών προϊόντων με το αρχικό, η παροχή
επιπρόσθετων κομματιών του προϊόντος, καταγραφή ιστορικών στοιχείων όπως νέα
προϊόντα που αντικατέστησαν παλιότερα, και ακόμη δυνατότητα των χρηστών για
τον προσδιορισμό προσωπικών προϊόντων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του
καθενός (για παράδειγμα η δημιουργία κατηγοριών των προϊόντων σε μορφή
δέντρου).
2.2.1.5 Knowledge Base
Πρόκειται για την αποθήκευση, την ταξινόμηση, τον συσχετισμό και την
ανάκτηση όλων των τύπων των άρθρων και των αρχείων όπως ενημερωτικά
φυλλάδια της εταιρίας, τεχνικά χειρόγραφα, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις,
ιστοσελίδες, εικόνες και αρχεία ήχου, και διάφορα άλλα. Σημαντική διαδικασία είναι
και η υλοποίηση των συχνά εμφανιζόμενων ερωτήσεων (frequently asked questionsFAQs) και η αντιστοίχισή τους με συγκεκριμένες απαντήσεις στις οποίες έχουν
πρόσβαση οι πελάτες μέσω του καναλιού αυτοεξυπηρέτησης (Internet Self Service
Channel).
2.2.1.6 Reporting
Λειτουργία που αναφέρεται στη δημιουργία των αναγκαίων αναφορών για την
παρακολούθηση της πορείας των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πελάτη. Το
ίδιο

το

προϊόν

παρέχει

δυνατότητες

δημιουργίας

αναφορών

όχι

μόνο

προσχεδιασμένων και τυποποιημένων, αλλά και διαφορετικών φορμών σχεδιασμένων
από τους χρήστες με βάση τις δικές τους προτιμήσεις.
2.2.1.7 Rules
Διάφοροι κανόνες μπορούν να διέπουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες στο
εσωτερικό της επιχείρησης με σκοπό την διάθεση προσωποποιημένων υπηρεσιών σε
διαφορετικούς πελάτες ή τμήματα πελατών. Η επιχείρηση μπορεί να αλλάξει διάφορα
χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως την τιμολόγηση, και των υπηρεσιών που
προσφέρει στους πελάτες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους καθένα. Οι κανόνες
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ορίζουν που μπορεί να γίνουν αλλαγές και τον τρόπο ροής των διαδικασιών για την
ανταπόκριση στις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών.
2.2.1.8 Security
Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα για μία επιχείρηση. Στα
πλαίσια του alphapartner core επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια παρέχοντας
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα και λειτουργίες από εξουσιοδοτημένους
χρήστες και συνεργάτες.
(http://www.alphanova.co.uk/sol_app_core.asp).
2.2.2

Διαχείριση

Πωλήσεων

και

Μάρκετινγκ

(Sales

&

Marketing

Management)
Με το δεύτερο module του alphapartner αυξάνεται η παραγωγικότητα των ομάδων
των πωλητών και παρέχεται αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχος της απόδοσης
όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τις πωλήσεις. Όσον αφορά το τμήμα του
μάρκετινγκ, αυτό αναφέρεται περισσότερο στον συσχετισμό στόχων μάρκετινγκ που
υλοποιούνται με αντίστοιχους στόχους πωλήσεων. Πιο αναλυτικά παρέχονται
λειτουργίες όπως:
9 Σχεδιασμός Πωλήσεων και Μάρκετινγκ (Sales & Marketing Planning):
πραγματοποίηση πωλήσεων μέσα από λεπτομερή σχεδιασμό αντίστοιχης
μεθοδολογίας σε κάθε φάση της πώλησης και ταυτόχρονα, προσδιορισμός
στόχων μάρκετινγκ και δραστηριοτήτων, η υλοποίηση των οποίων ανατίθεται
σε συγκεκριμένους αντιπροσώπους πωλήσεων.
9 Διαχείριση Παραγγελιών (Order Management): τιμολόγηση του προϊόντος,
σύγκριση τιμής και κόστους για τον υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους,
επιλογή κατάλληλου τρόπου πληρωμής, προσδιορισμός συγκεκριμένης μέρας
παράδοσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, παρακολούθηση διαθέσιμων
αποθεμάτων, παραδοτέων ποσοτήτων και στάδιο υλοποίησης της παραγγελίας
μέσα από την ολοκλήρωση με κατάλληλα συστήματα εκτός του alphapartner.
9 Σύστημα διαμόρφωσης του προϊόντος (Product Configurator): δημιουργία και
διαχείριση

συνόλου

προϊόντων

αποκλειστικά

σχεδιασμένων

για

την

ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων των πελατών. Πρόκειται δηλαδή για
προσαρμοσμένη διαμόρφωση προϊόντος και τιμολόγησης, υπηρεσία που
παρέχεται και κατά τη διάρκεια τη αυτοεξυπηρέτησης του πελάτη μέσω του
διαδικτύου (self service).
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9 Συμβόλαια Πωλήσεων (Sales Contracts): δημιουργία και παρακολούθηση
συμβολαίων με προσωποποιημένους όρους σύμφωνα με τις ανάγκες των
πελατών.
9 Τηλεπωλήσεις (Telesales): προσδιορισμός προϊόντων και υπηρεσιών ως
αντικείμενα διαπραγμάτευσης των τηλεπωλήσεων.
9 Γεωγραφική Διαχείριση (Territory Management): προσδιορισμός περιοχών
πωλήσεων με βάση διάφορα κριτήρια, όπως γεωγραφικά, τύποι πελατών, τύποι
προϊόντων. Ακόμη προσδιορισμός στόχων πωλήσεων και παρακολούθηση της
απόδοσης για κάθε περιοχή.
9 Ανάλυση Πωλήσεων (Sales Analysis): παρακολούθηση όλης της διαδικασίας
των πωλήσεων με τη βοήθεια αναφορών, όχι μόνο για την πορεία της
επιχείρησης, αλλά και των ανταγωνιστών, ανάλυση ανά περιοχή πωλήσεων,
ανάλυση ανά κανάλι και ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων, πελατών,
αγοράς, περιοχών πωλήσεων.
(http://www.alphanova.co.uk/sol_app_sales_marketing.asp).
2.2.3 Διαχείριση Εκστρατειών (Campaign Management)
Η εφαρμογή διαχείρισης εκστρατειών του alphapartner είναι ένα ολοκληρωμένο
εργαλείο μάρκετινγκ που αυτοματοποιεί το σχεδιασμό, την εκτέλεση και
παρακολούθηση εκστρατειών που στοχεύουν σε επιλεγμένα τμήματα πελατολογίου.
Επιπλέον, επιτρέπει την εύκολη δημιουργία target group με βάση πολλαπλά κριτήρια
που η ίδια η εταιρία ορίζει, την εκπόνηση εκστρατειών για τις ομάδες αυτές και την
παρακολούθηση της εξέλιξης και της αποτελεσματικότητας τους σε πραγματικό
χρόνο. Υποστηρίζει ακόμη προωθητικές ενέργειες κάθε τύπου, είτε πρόκειται για
εκστρατείες ad hoc, για παράδειγμα εκστρατείες direct marketing για την προώθηση
νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε για συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες εκστρατείες,
όπως, για παράδειγμα, εκστρατείες εκτίμησης της αναγνωρισιμότητας προϊόντων,
διαφημίσεων ή υπηρεσιών (product awareness).
Τα επιμέρους εργαλεία που στηρίζουν τις εκστρατείες μάρκετινγκ είναι τα
ακόλουθα:
9 Σχεδιασμός της εκστρατείας (Campaign Planning): αυτοματοποίηση τόσο
εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων εκστρατειών.
9 Εκτέλεση εκστρατείας (Campaign Execution): δυνατότητα ενεργοποίησης ή
ακύρωσης των εκστρατειών που έχουν προγραμματιστεί στο σχεδιασμό
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εκστρατείας (campaign planning), καθώς και επανάληψης των επιτυχημένων
εκστρατειών.
9 Παρακολούθηση εκστρατείας και αναφορές (Campaign Monitoring &
Reporting): επιτρέπει τον έλεγχο και την αξιολόγηση της απόδοσης των
εκστρατειών online. Κάθε έλεγχος τρέχουσας εκστρατείας πραγματοποιείται σε
πραγματικό χρόνο, γεγονός που επιτρέπει άμεση αντίδραση για τυχόν
διορθώσεις από την πλευρά της επιχείρησης.
9 Εκστρατείες μέσων πολλαπλών καναλιών (Multi-Channel Campaigns): το
module alphapartner Campaign Management υποστηρίζει τη χρήση πολλαπλών
καναλιών προσέγγισης πελατών για μεγιστοποίηση της απόδοσης των
εκστρατειών.

Συγκεκριμένα:

α)

τηλεφωνικές

εκστρατείες

(εισερχόμενες/εξερχόμενες) με δυνατότητα λειτουργίας με ή χωρίς CTI
(Computer Telephony Integration) καθώς και ολοκλήρωση με τεχνολογίες IVR
(Interactive Voice Response). Το σημαντικό είναι ότι ολόκληρη η
λειτουργικότητα διαχείρισης των κλήσεων (απάντηση, κλήση, μεταφορά,
συνδιάσκεψη) γίνεται διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής και βρίσκεται
συγκεντρωμένη σε μία εύχρηστη οθόνη τηλεφωνητή, β) e-mail το οποίο
επιτρέπει μαζική αποστολή προσωποποιημένων μηνυμάτων με ενσωμάτωση
στοιχείων (ονόματα, διευθύνσεις) από τη βάση δεδομένων του alphapartner.
Δίνεται η δυνατότητα επισύναψης οποιουδήποτε αρχείου, γ) επιστολές οι
οποίες είναι και πάλι προσωποποιημένες με ενσωμάτωση στοιχείων (mail
merge) από τη βάση δεδομένων του alphapartner και δ) μαζική αποστολή
προσωποποιημένων fax, σε διασύνδεση με fax server.
Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το alphapartner Campaign Management
αυξάνει θεαματικά τους ρυθμούς προσέγγισης και προσέλκυσης πελατών,
παρέχοντας στο σύγχρονο marketer τη δυνατότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια τα
target groups στα οποία απευθύνεται και τους στόχους κάθε εκστρατείας, και να
διατηρεί εποπτεία της εξέλιξης και των αποτελεσμάτων της σε κάθε χρονική στιγμή
(Innovation, The evolution of CRM, Ιανουάριος 2004, Ειδική ενημερωτική έκδοση με
τη χορηγία τη alphanova, σελ. 6-7,
http://www.alphanova.co.uk/sol_app_campaign.asp).
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2.2.4 Διαχείριση Προσφοράς και Προγράμματα Αφοσίωσης πελατών (Offer
and Loyalty Management)
Πρόκειται για την εφαρμογή της αρχής της ‘ειδικής’ μεταχείρισης των ‘καλών’
πελατών η οποία συνοψίζει την ουσία αυτού που αποκαλούμε CRM. Είναι ένα
εργαλείο ενίσχυσης της πελατειακής αφοσίωσης. Επιτρέπει στους οργανισμούς να
σχεδιάζουν,

να

εκπονούν

και

να

παρακολουθούν

ευέλικτα

προγράμματα

επιβράβευσης αφοσιωμένων πελατών και σχήματα προσφορών για επιλεγμένες
ομάδες πελατολογίου. Συνοπτικά, προσφέρει στις επιχειρήσεις (κυρίως εκείνες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο λιανικού εμπορίου) ισχυρά εργαλεία προώθησης, τα
οποία παρέχουν κίνητρα στους καταναλωτές για συχνότερες και ακριβότερες αγορές,
αποθαρρύνουν την προσχώρησή τους στον ανταγωνισμό και προσελκύουν συνεχώς
νέους πελάτες. Παρακάτω αναφέρονται εν συντομία οι επιπλέον δυνατότητες που
προσφέρει.
9 Αναγνώριση κερδοφόρων πελατών: η αξία του πελάτη μπορεί να καθοριστεί
με βάση το προφίλ του (δημογραφικό, καταναλωτικό), τα στοιχεία των
αγορών, το κανάλι εξυπηρέτησής του (λ.χ συνεργάτης, μεταπωλητής) ή
οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω.
9 Προγράμματα πελατειακής αφοσίωσης (loyalty schemes): η επιχείρηση είναι
σε θέση να σχεδιάζει και να υλοποιεί προσφορές προς τους πελάτες της
ορίζοντας δυναμικούς επιχειρηματικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τα
χαρακτηριστικά και το χρονικό πλαίσιο ισχύος κάθε προγράμματος, τις
κατηγορίες των δικαιούχων πελατών, τα συμπεριλαμβανόμενα προϊόντα και
υπηρεσίες, το είδος ή τα είδη της επιβράβευσης και τον τρόπο υπολογισμού
τους. Το alphapartner Loyalty Management υποστηρίζει επίσης την παροχή
προσφορών μέσω του δικτύου συνεργατών της επιχείρησης (π.χ dealers) καθώς
και τη διαχείριση συν-χρηματοδοτούμενων προσφορών (εμπορικές συμφωνίες,
rebates).
9 Διαχείριση σχημάτων επιβράβευσης: οι ανταμοιβές προς τους ‘πιστούς’
πελάτες μπορεί να έχουν την μορφή δώρων, κουπονιών, εκπτώσεων,
αναβαθμισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Το alphapartner loyalty management
υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς τρόπους εξαργύρωσης των ανταμοιβών
από τους καταναλωτές (on-line, στα σημεία πώλησης ή μέσω επεξεργασίας
από τα κεντρικά γραφεία). Για παράδειγμα, ο πελάτης μπορεί να εξαργυρώνει
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τους πόντους που έχει συγκεντρώσει στην κάρτα του στα σημεία πώλησης ή να
ζητάει το ‘δώρο’ του μέσα από το εταιρικό web site.
9 Διαχείριση καρτών και των κατόχων τους: για κάθε loyalty scheme παρέχεται
ολοκληρωμένη διαχείριση καρτών (loyalty cards) και του αντίστοιχου
λογαριασμού πελάτη για κάθε κάρτα. Επίσης, υποστηρίζονται πολλαπλές
κάρτες για κάθε λογαριασμό, με δυνατότητα καθορισμού του βασικού
δικαιούχου, των συνδικαιούχων και των προσωπικών τους σχέσεων (π.χ
οικογενειακές σχέσεις).
9 Παρακολούθηση

και

έλεγχος

των

loyalty

schemes:

επιτρέπεται

η

παρακολούθηση της εξέλιξης των προσφορών σε όλη τη διάρκεια τους και την
εξαγωγή αναλυτικών αναφορών από τη διοίκηση για τα αποτελέσματά των
προγραμμάτων. Επιπλέον, παρέχονται αναλυτικές εκτυπώσεις λογαριασμών
για τους πελάτες-μέλη κάθε προγράμματος.
9 Διασύνδεση με συστήματα λιανικής (P.O.S): το λογισμικό λειτουργεί σε
διασύνδεση και επικοινωνία με οποιοδήποτε σύστημα λιανικής (P.O.S) για τη
διαχείριση των προσφορών στα σημεία πώλησης.
(Innovation, The evolution of CRM, Ιανουάριος 2004, Ειδική ενημερωτική έκδοση
με τη χορηγία τη alphanova, σελ. 10, http://www.alphanova.co.uk/sol_app_offer.asp).
2.2.5 Εξυπηρέτηση και Αφοσίωση πελατών (Service & Support)
Με το alphapartner η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει την προσφορά
αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και την βελτίωση της διατήρησης του πελάτη. Η
ουσία είναι η μετατροπή της εξυπηρέτησης του πελάτη σε ένα κέντρο δημιουργίας
κέρδους

για

την

επιχείρηση.

Το

προϊόν

της

alphanova

αυξάνει

την

αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης των αιτημάτων των πελατών, βοηθάει στη
μείωση του κόστους εξυπηρέτησης και αυξάνει την κερδοφορία της όλης
λειτουργίας. Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του πελάτη μετά την πώληση, η
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να καταγράφει, να ανιχνεύει και με ταχύτητα να
επεξεργάζεται τα αιτήματα των πελατών για εξυπηρέτηση (service requests), για κάθε
είδους υποστήριξη και προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν είτε πρόκειται για
κλήσεις μέσω helpdesk (helpdesk calls), είτε για παράπονα, επιδιορθώσεις, είτε
ακόμη για αιτήσεις απλής πληροφόρησης (information requests).
Ένα άλλο εργαλείο στην υπηρεσία της επιχείρησης είναι και οι επιδιορθώσεις
(repairs) κάθε είδους και πιο συγκεκριμένα το σύνολο των διαδικασιών που
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απαιτούνται για την ανταπόκριση στο αίτημα του πελάτη, από την ανίχνευση μέχρι
την όλη διαχείριση του κύκλου εξυπηρέτησης. Η επιχείρηση μπορεί να
διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό με τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο
των επιδιορθώσεων με ένα δομημένο και ευέλικτο τρόπο.
Σημαντικό εργαλείο είναι επίσης και το Επίπεδο της Συμφωνίας Εξυπηρέτησης
(Service Level Agreements-SLAs), που δεν είναι τίποτα άλλο από δημιουργία και
διαχείριση συμβολαίων εξυπηρέτησης. Η επιχείρηση μπορεί με ακρίβεια να
προσδιορίσει το επίπεδο της εξυπηρέτησης που θα προσφέρει στους πελάτες,
συνδέοντας τις συμφωνίες με συγκεκριμένους πελάτες ή τμήματα πελατών.
Ταυτόχρονα μπορεί να προσφέρει πολλαπλές επιλογές εξόφλησης για κάθε SLA
όπως εξόφληση ανά υπηρεσία, ανά SLA και διάφορες άλλες, και ακόμη και
διαφορετικό επίπεδο εξυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο ανταπόκρισης,
τον χρόνο διόρθωσης και τις ώρες της εξυπηρέτησης.
Ο σχεδιασμός της εξυπηρέτησης είναι μια άλλη σημαντική δυνατότητα μέσω της
οποίας η επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει την πολιτική εξυπηρέτησης των πελατών
μετά την πώληση σύμφωνα με τις ανάγκες της. Για παράδειγμα, μπορεί να
προσδιορίσει

κατά

πόσο

συγκεκριμένα

αιτήματα

εξυπηρέτησης

αποτελούν

αντικείμενα διαχείρισης αποκλειστικά μέσω SLA. Ακόμη μπορεί να δημιουργήσει
μαζικά SLAs. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έννοια της προληπτική συντήρησης
(preventive maintenance) σύμφωνα με την οποία προγραμματίζονται αυτόματα
επισκέψεις στους πελάτες σε προϊόντα που το απαιτούν και ορίζονται στα SLA ή
ακόμη σε προϊόντα που ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, έχουν φτάσει ένα
συγκεκριμένο επίπεδο χρησιμότητας. Ποιες ακριβώς εργασίες απαιτούνται για την
εκπλήρωση ενός αιτήματος και γενικότερα της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του
πελάτη, είναι μια διαδικασία που εξαρτάται από την εκάστοτε επιχείρηση και το
service planning του alphapartner αναλαμβάνει να τη βοηθήσει.
Τελικά ένα εργαλείο ανάλυσης της εξυπηρέτησης συμπληρώνει την λειτουργία της
επιχείρησης, προσφέροντας παρακολούθηση της ποιότητας και της κερδοφορίας της
εξυπηρέτησης των πελατών είτε ανά SLA, είτε ανά επιχειρησιακή μονάδα (που
ασχολείται με την υποστήριξη των πελατών) κάθε χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, η
επιχείρηση μπορεί να συλλέξει δεδομένα και πληροφορίες για το μέγεθος και τον
τύπο των αιτημάτων εξυπηρέτησης που αφορούν συγκεκριμένα τμήματα πελατών,
προϊόντα, SLAs ή δραστηριότητες.
(http://www.alphanova.co.uk/sol_app_service_mgmt.asp)
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2.2.6 Αυτοματοποιημένη Ροή Εργασιών (Advanced Workflow Automation)
Η διαχείριση της ροής των εργασιών αυτοματοποιεί την εκτέλεση των επιμέρους
εργασιών των εργαζομένων της επιχείρησης, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα
για outsourcing στους επιχειρησιακούς συνεργάτες. Ο χρήστης μπορεί να
παρακολουθεί την πορεία της εργασίας του, τις προθεσμίες που επιβάλλονται από
τους ανωτέρους του, τους πόρους που έχει στη διάθεσή του, τον προγραμματισμό της
σειράς εκτέλεσης των εργασιών, την έγκριση που απαιτούν ορισμένες διαδικασίες και
την μέτρηση του κόστους διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων (activity-based
costing) σε κάθε στάδιο μέσα σε ένα φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον
(http://www.alphanova.co.uk/sol_app_core.asp). Με λίγα λόγια, οι επιμέρους
εργασίες ολοκληρώνονται

με τη διανομή των καθηκόντων σε διαφορετικούς

ανθρώπους, τα οποία είτε προσδιορίζονται από την αρχή είτε προστίθενται μετά.
2.2.7 Διαχείριση Έργου (Project Management)
Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός έργου,
από την υποβολή της αρχικής προσφοράς προς τον πελάτη μέχρι και την
ολοκλήρωση της υλοποίησης και μόλις το 2003 άρχισε η προσφορά του από την
Alphanova. Μέσω αυτού του

module επιτυγχάνεται αυτοματοποίηση του

σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της παρακολούθησης κάθε φάσης του έργου,
προσφέροντας ελαχιστοποίηση του ρίσκου και αυξάνοντας την απόδοση και την
κερδοφορία.
Στη φάση του σχεδιασμού καθορίζει τις φάσεις και τα παραδοτέα τους, το budget
και το κόστος, τη διαχείριση της όλης προσφοράς στον πελάτη και την υποστήριξη
διαφορετικών εκδόσεων προσφοράς. Επιπλέον, προσφέρει πρότυπα (templates)
βέλτιστων πρακτικών υλοποίησης και επιτρέπει τον καθορισμό του ρίσκου για κάθε
φάση και το σχεδιασμό ενεργειών για τη διαχείρισή του.
Αν στη φάση του σχεδιασμού το εργαλείο αυτοματοποιεί τη διαχείριση όλων των
ενεργειών προγραμματισμού πριν από την έναρξη της υλοποίησης, στην υλοποίηση
πια διαχειρίζεται πλήρως τις υπηρεσίες, τους πόρους, τα χρονοδιαγράμματα και τα
κόστη που αφορούν στην εκτέλεση του έργου, δηλαδή τη διαχείριση των προμηθειών
και τη διαχείριση των εργασιών, μέσω αυτοματοποιημένης ροής εργασιών.
Το έργο ολοκληρώνεται με τον έλεγχό του δηλαδή με την παρακολούθηση σε
πραγματικό χρόνο των ανθρώπινων πόρων, του χρονοδιαγράμματος και τους κόστους
του έργου (αντιπαραβολή πλάνου/πραγματικού). Ακόμα, επιτρέπει τον καθορισμό
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δεικτών απόδοσης για την ακριβή αξιολόγηση του έργου σε κάθε φάση υλοποίησής
του. Με απλά λόγια το εργαλείο εξασφαλίζει ακριβή σχεδιασμό, σωστή διαχείριση
και αυστηρό έλεγχο χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμού, εξοπλισμού, εργασιών,
ανθρώπινων πόρων, καθώς και διαχείριση του ρίσκου για σύνθετες ροές εργασιών
(Innovation, The evolution of CRM, Ιανουάριος 2004, Ειδική ενημερωτική έκδοση με
τη χορηγία τη alphanova, σελ.5, 12 ).
2.3 Data Cleansing
Η alphanova προκειμένου να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών για τα
άτομα και τις εταιρίες που συντηρούνται στη βάση δεδομένων της, προσφέρει τα
alphapartner deduplication tools. Τα συγκεκριμένα εργαλεία επιτρέπουν την εύκολη
ενημέρωση της βάσης δεδομένων με αυτόματη αναγνώριση και κατάργηση των
διπλοκαταχωρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: CENTENTIA
1. Βασικά στοιχεία για την εταιρία
Η Cententia ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και σκοπός της είναι η παροχή
ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων στο πεδίο της Διαχείρισης των
Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management). Εξειδικεύεται στην
ανάπτυξη και υλοποίηση της πλατφόρμας AroTRON eCRM, της πρώτης 100%
ελληνικής λύσης CRM σύμφωνα με την ίδια την εταιρία. Η εταιρία προσφέρει
προϊόντα λογισμικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι δύο αυτές περιοχές είναι
συμπληρωματικές και το περιεχόμενο τους αντικατοπτρίζεται στο ακόλουθο σχήμα:
Σχήμα 8: Οι επιχειρηματικές λύσεις της Cententia

(Πηγή: http://www.cententia.gr/ENG/Company/MISSION.HTM)

Οι τομείς Business Intelligence (BI) και Enterprise Application Integration (EAI)
με την εφαρμογή του Sigmatrix Activity-Based Costing System και του E-Portal
Suite της Viador αντίστοιχα, έχουν ως μοναδικό στόχο να προσφέρουν
ολοκληρωμένες λύσεις προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις, στηρίζοντας την
εφαρμογή του AroTRON CRM στο οποίο και εστιάζεται περισσότερο το ενδιαφέρον.
Η Cententia τοποθετεί τη δράση της στον ελλαδικό χώρο χωρίς ωστόσο να
αποκλείει την προοπτική επέκτασης στην Ευρώπη. Άλλωστε η ίδια συνεργάζεται με
διάφορες Ευρωπαϊκές εταιρίες. Ανάμεσα στους συνεργάτες της συγκαταλέγονται η
εταιρία Viador, η Sybase, η Oracle και η Cynergy Systems. Από την άλλη, στο
πελατολόγιό της περιλαμβάνονται γνωστές εταιρίες όπως η LION ΕΛΛΑΣ, ο Όμιλος
IDEAL, η OTEnet, η Newsphone Hellas, το Accessorize και πολλές άλλες.
(http://www.cententia.gr/ENG/Company/OVERVIEW.HTM,
http://www.cententia.gr/ENG/Company/MISSION.HTM
Μάντικας Αλέξανδρος, “AroTRON CRM:100% ελληνικό CRM”, σελ.45).
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2. AroTRON CRM
2.1 Βασική περιγραφή του προϊόντος
Το AroTRON CRM είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα CRM το οποίο στηρίζεται
στην πλατφόρμα eCRM, παρέχοντας παράλληλα εξειδικευμένες υπηρεσίες (niche
services) στις επιχειρήσεις που το υιοθετούν. Οι τομείς δραστηριοποίησης είναι
κυρίως ο αυτοματισμός των πωλήσεων (Sales Force Automation-SFA), του
μάρκετινγκ και της υποστήριξης των πελατών, ωστόσο η συλλογή των πιστώσεων
(Credit Collection) και η διαχείρισή τους (Credit Management) αποτελούν εφαρμογές
του AroTRON CRM και μάλιστα θεωρούνται και ως υποσυστήματά του. Σκοπός
είναι το προϊόν να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή δραστηριότητα
και σε συνδυασμό μα τα προϊόντα BI και EAI (Business Intelligence and Enterprise
Application Integration) να βοηθήσει στη λήψη των αποφάσεων (decision-making).
Tο AroTRON CRM υποστηρίζει όλα τα προηγμένα κανάλια επικοινωνίας με τον
πελάτη όπως CTI (Computer Telephony Integration), Internet, προσωπική επαφή
(Personal Contact) τηλεδιάσκεψη (Teleconference), Wap, SMS, E-mail, Web Site.
Το AroTRON CRM απευθύνεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικρό
αριθμό χρηστών (20-150), χωρίς να αποκλείεται και η υποστήριξη των αναγκών
επιχειρήσεων μεγαλύτερου μεγέθους. Έχει την ωριμότητα, την προσαρμοστικότητα
και την ευελιξία που απαιτείται για κάθε είδους ελληνική επιχείρηση, ωστόσο
αρκετές επιτυχημένες εγκαταστάσεις απαριθμεί στον φαρμακευτικό τομέα (με την
κάθετη λύση 4SFA Pharma), στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτου, στις τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στις τηλεπικοινωνίες (telecom), στις επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου και στις γραφικές τέχνες.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το AroTRON CRM είναι από την αρχή
σχεδιασμένο για την υποστήριξη πλήρους outsourcing και του μοντέλου σχέσεων με
τους συνεργάτες (partner relationship model), που σημαίνει ότι δεν έχει αναπτυχθεί
αποκλειστικά για in-house χρήση. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να
υποστηρίξουν τόσο το δικό τους προϊόν, όσο και αυτό κάποιου τρίτου μέρους χωρίς
προβλήματα. Είναι και αυτός ένας λόγος που το AroTRON αποτελεί την τέλεια
επιλογή για επιχειρήσεις-τηλεφωνικά κέντρα που προσφέρουν υπηρεσίες outsourcing
όπως τηλεμάρκετινγκ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ένας από τους τομείς
εφαρμογής του προϊόντος αναφέρεται σε κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call-
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centers). Τέλος το προϊόν έχει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί με υπάρχοντα
πληροφοριακά συστήματα όπως το SAP R/3 ERP.
(http://www.cententia.gr/ENG/AroTRON/AroTRONKeyPoints.htm
http://www.cententia.gr/ENG/ArotronCRM.htm).

2.2 Περιγραφή των modules του προϊόντος
Το AroTRON CRM αποτελείται από τα εξής βασικά modules:
9 Contact Center/Contact Management
9 eMarketing & Sales
9 eService & Support
9 eProcure
Εκτός όμως από τα παραπάνω, στα υποσυστήματά του συγκαταλέγονται-όπως
αναφέρθηκε και στην προηγούμένη ενότητα-το Credit & Collections Management και
το Call Center Management.
Στο ακόλουθο σχήμα της επόμενης σελίδας, φαίνεται η αρχιτεκτονική του
συστήματος και τα modules που αναφέρθηκαν παραπάνω:
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Σχήμα 9: Η αρχιτεκτονική του συστήματος της Cententia

(Πηγή: http://www.cententia.gr/ENG/AroTRON/ArotronCRM.htm στο σημείο AroTRON
Architecture)

Όπως γίνεται κατανοητό το σύστημα υποστηρίζεται από μία βάση δεδομένων
CRM ανεξάρτητη από τον προμηθευτή που την παρέχει, ενώ παράλληλα το σύστημα
χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και την επιχειρησιακή γνώση
που είναι συσσωρευμένη στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο επόμενο επίπεδο
τοποθετείται το σύστημα AroTRON eCRM, με τα modules να συνδέονται με
εργαλεία ανάλυσης (Business Intelligence της Sigmatrix), ενώ η γλώσσα XML και
διάφοροι σύνδεσμοι (connectors) χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση με τα
υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης. Στο front-end επίπεδο το
οποίο είναι τελικά αυτό με το οποίο έρχονται σε επαφή οι πελάτες και οι χρήστες,
αποτελείται από το MS Windows που είναι το interface για το intranet της
επιχείρησης, από το web interface που είναι το πρόσωπο της επιχείρησης στο internet
και απαιτεί πλοήγηση με browser, και τέλος από ένα interface που συγκεντρώνει όλες
τις λειτουργίες σε μία οθόνη και εκτός από την απαραίτητα παρουσία ενός web
server, απαιτεί και το προϊόν E-Portal Suite Integration της Viador.
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2.2.1 Κέντρο Επικοινωνίας (Contact Center)/Διαχείριση Επικοινωνίας
(Contact Management)
Αναφέρεται στην αντιμετώπιση ολόκληρης της εταιρίας σαν ένα κέντρο
επικοινωνίας για τον πελάτη. Εισάγεται η έννοια της μοναδικής και ενοποιημένης
εικόνας του πελάτη από όλα τα τμήματα της επιχείρησης, καθώς και η έννοια της
360ο όψης του πελάτη. Θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι ο πελάτης αναφέρεται με τη
διευρυμένη έννοια του όρου που σημαίνει ότι αφορά και τον συνεργάτη, τον
προμηθευτή ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο (stakeholders). Το προϊόν παρέχει μία πλήρη
εικόνα για τον ίδιο, έχοντας πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που τον αφορά σε όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του, από τη στιγμή που διατηρείται αρχείο για κάθε
πελάτη, με όλα τα στοιχεία που αφορούν κάθε επικοινωνία που έλάβε χώρα μεταξύ
της εταιρίας και του ίδιου από την αρχική τους επαφή.
Επιπλέον, εξαλείφει την περίπτωση των διπλών καταχωρήσεων στην ίδια
οντότητα, βοηθώντας στην αποφυγή του λάθους και των ασαφειών στη βάση
δεδομένων των πελατών, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφει και κάθε πληροφορία που δεν
ισχύει όπως και κάθε ανακριβές δεδομένο, κρατώντας μονάχα τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες-κλειδιά που αφορούν τον πελάτη. Για παράδειγμα, καταγράφονται και
συντηρούνται δημογραφικά δεδομένα των πελατών (πολλαπλές διευθύνσεις,
τηλεφωνικοί αριθμοί, e-mail διευθύνσεις) και ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες τους,
ενώ η πρόσβαση στις πληροφορίες που τους αφορούν πραγματοποιείται σε
πραγματικό χρόνο, γεγονός που διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων
(πωλήσεις, μάρκετινγκ, υποστήριξη).
Σημαντικό είναι επίσης το στοιχείο της διαχείρισης των πελατών με ένα συνεπή
και ομοιόμορφο τρόπο (consistent customer management). Πρόκειται για τη συνέπεια
στην εμπειρία του πελάτη (consistency of experience) μέσα από κάθε είδους
αλληλεπίδραση με αυτόν (ερώτημα, παραγγελία, παράδοση και υπηρεσία) και μέσα
από κάθε κανάλι επικοινωνίας.
Μέσα από τη διαχείριση των επαφών και την αντιμετώπιση του συνόλου της
επιχείρησης ως κέντρο επικοινωνίας, η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει βελτίωση της
ικανοποίησης του πελάτη, διατήρησή του και δημιουργία πιστότητας. Με τα εργαλεία
του AroTRON η επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει τις βαθύτερες ανάγκες των
πελατών και να προσαρμοστεί σ’ αυτές, παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτερη
αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
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Το σύστημα της Cententia προσφέρει τη δυνατότητα διάχυσης των πληροφοριών
που αφορούν τους πελάτες σε κάθε τμήμα στο εσωτερικό της επιχείρησης, τη
δυνατότητα γρήγορης ‘αιχμαλώτισης’ των ερεθισμάτων των πελατών (leads) και
αυτόματη διανομή στους κατάλληλους ανθρώπους με βάση δυναμικούς και
ευέλικτους επιχειρηματικούς κανόνες. Με τη χρήση αυτόματης ειδοποίησης και
αποτελεσματικών αναφορών, το AroTRON eCRM εξασφαλίζει ότι όλα τα
ερεθίσματα αποτελούν αντικείμενα επεξεργασίας μέσα σε εύλογο χρόνο και με
ομοιόμορφο τρόπο, αποφεύγοντας την περίπτωση απώλειας ευκαιριών πωλήσεων.
Παράλληλα, το contact center παρέχει τη δυνατότητα χρήσης score για τη
βαθμολόγηση των πελατών. Η

επιχείρηση προσδίδει αξία στους πελάτες και

ξεκαθαρίζει ποιοι πελάτες έχουν τη μεγαλύτερη αξία και θα πρέπει να δοθεί
μεγαλύτερη προσοχή, και ποιοι θα πρέπει ευγενικά ν’ απορριφθούν.
Το προϊόν προσφέρει ακόμη δυνατότητα

προσωποποιημένων αναφορών

οποιαδήποτε χρονική στιγμή στους χρήστες όλων των επιπέδων, με πληροφορίες για
τις πωλήσεις, για την απόδοση της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό και
διάφορες άλλες. Δεν απαιτούνται επιπλέον εργαλεία αναφορών γιατί παράγει
δυναμικές αναφορές απ’ το Microsoft Excel. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα
ολοκλήρωσης με τις καλύτερες λύσεις της αγοράς όπως Multidimensional Analysis,
Warehousing, Extended Reporting, για την κάλυψη κάθε ιδιαίτερης απαίτησης που
πιθανών μπορεί μια επιχείρηση να έχει.
Στα πλαίσια του κέντρου επαφών, το AroTRON επιτρέπει την διενέργεια
καμπανιών τηλεμάρκετινγκ είτε από την ίδια την επιχείρηση εσωτερικά, είτε ως
υπηρεσία outsourcing σε εταιρίες τηλεμάρκετινγκ. Προσφέρει ακόμη αναγνώριση
εισερχόμενων κλήσεων, αυτόματη ανάκτηση πληροφοριών (Automatic Information
Retrieval) (screen Popup) μέσω της ολοκλήρωσης του CRM και του τηλεφώνου, και
συνδέει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις με τα αρχεία των πελατών για
περαιτέρω ανάλυση κόστους.
(http://www.cententia.gr/ENG/AroTRON/AroTRON%20Contact%20Center.htm).
2.2.2 eMarketing & Sales
Το AroTRON CRM αυτοματοποιεί όλες τις λειτουργίες του μάρκετινγκ
συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και της συλλογής όλων των δεδομένων των
πελατών, της διαμόρφωσης πολλαπλών γκρουπ πελατών και του προσδιορισμού των
γκρουπ στόχων (target group), του αρχικού σχεδιασμού των στρατηγικών προώθησης
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για κάθε ένα από αυτά (εδώ περιλαμβάνεται και η αποστολή υλικού μάρκετινγκ σε
κάθε γκρουπ στόχο) και κυρίως της διαχείρισης και ανάλυσης των καμπανιών
μάρκετινγκ (marketing campaigns). Με απλά λόγια βελτιστοποιεί το μάρκετινγκ του
προϊόντος, στοχεύοντας και τμηματοποιώντας με ακρίβεια τα σωστά γκρουπ
πελατών.
Τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση δίνουν την δυνατότητα και για
ανάλυση κόστους. Συγκεκριμένα, παρέχουν τα κατάλληλα δεδομένα για την μέτρηση
της απόδοσης της επένδυσης (ROI) όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της
διαφήμισης και των καμπανιών του μάρκετινγκ, ώστε να διατεθούν οι
σημαντικότεροι πόροι σε εκείνες τις δραστηριότητες που αποδίδουν περισσότερο.
Εκτός από αυτό, επιτυγχάνονται ταχύτεροι ρυθμοί ανταπόκρισης της εταιρίας σε
οποιαδήποτε ανάγκη αλλαγής παρουσιαστεί στη διάρκεια της καμπάνιας.
Το προϊόν ακόμη προσφέρει δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών πωλήσεων
βασισμένη στην αγοραστική συμπεριφορά των πελατών. Κατά αυτόν τον τρόπο η
επιχείρηση μπορεί να προσφέρει προσαρμοσμένα προϊόντα στις ανάγκες της
πελατειακής της βάσης. Έχοντας τη δυνατότητα προώθησης υπαρχόντων προϊόντων
σε νέα γκρουπ πελατών ή νέων προϊόντων στους-πιο κατάλληλους να τα δεχτούνυπάρχοντες πελάτες, οι σταυροειδής πωλήσεις (cross-selling) και οι προς τα πάνω
πωλήσεις (up-selling), φαντάζουν ως η νέα ευκαιρία.
Η αυτοματοποίηση των πωλήσεων (SFA) αποτελεί υποσύστημα του eMarketing
και είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διαχείριση των ομάδων των πωλητών. Μέσα από
την αυτοματοποίηση όλων των μη-παραγωγικών καθηκόντων των πωλητών, όπως
τον προγραμματισμό των ραντεβού, των τηλεφωνημάτων σε ημερήσια, εβδομαδιαία,
μηνιαία βάση και την δημιουργία αναφορών, αυξάνεται η αποτελεσματικότητά και η
παραγωγικότητά τους, και κυρίως το επίπεδο της προσωπικής επαφής με τον πελάτη.
Επίσης, μέσα στα πλαίσια της αυτοματοποίησης των πωλήσεων, προσφέρεται η
δυνατότητα για SWOT ανάλυση των προϊόντων της εταιρίας από το τμήμα
πωλήσεων και παραπέρα η σύγκριση με τον ανταγωνισμό, καθώς και ανάλυση του
επιπέδου αποδοχής του κάθε προϊόντος από τους πελάτες.
Βασικό στοιχείο είναι οι λίστες μηνυμάτων (mailing lists). Πρόκειται για
μηνύματα στόχους σε κάθε target group. Τα εργαλεία του AroTRON προσφέρουν τη
δυνατότητα για τη δημιουργία πρότυπων μηνυμάτων, όπως επίσης και για την
τμηματοποίησή τους με βάση δυναμικές παραμέτρους όπως η γεωγραφική περιοχή,
το φύλο, η ηλικία, το μέγεθος της εταιρίας (εάν πρόκειται για εταιρία-πελάτη). Οι
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λίστες μπορεί να προέρχονται αυτόματα από πολλαπλές πηγές (όχι μόνο από το
εσωτερικό της επιχείρησης) όπως από εταιρίες μάρκετινγκ ή έρευνας, ή από
οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή συνεργάτη της επιχείρησης.
Εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση περιοχής (territory management), module
το οποίο προσφέρουν και άλλοι προμηθευτές CRM συστημάτων και το οποίο
αναθέτει αυτόματα συγκεκριμένο αριθμό πελατών στους πωλητές, βασισμένο σε
κριτήρια όπως η γεωγραφική περιοχή, η τυχόν ειδίκευση σε συγκεκριμένη κατηγορία
πελατών, ο τόπος εργασίας τους. Ακόμη, περιοχές και γκρουπ στόχοι που χρήζουν
άμεσης προσοχής, πραγματοποιείται αυτόματα η ανάθεσή τους στους ανάλογους
πωλητές.
Άλλη μία δυνατότητα στα πλαίσια του μάρκετινγκ και των πωλήσεων είναι και η
διαχείριση γεγονότων (event management). Μέσω αυτής επιτρέπεται η συστηματική
ανίχνευση, ανάλυση και γενικότερη διαχείριση διαφόρων γεγονότων όπως σεμινάρια,
διασκέψεις (conferences), γεγονότα του διαδικτύου (web events) και ανίχνευση όλου
του σχετικού κόστους.
(http://www.cententia.gr/ENG/AroTRON/AroTRON%20Marketing_Sales.htm)
2.2.3 eService & Support
Στο συγκεκριμένο module, το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο είναι το γεγονός ότι η
επιχείρηση μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική εξυπηρέτηση με συνέπεια, μέσα
από κάθε κανάλι επικοινωνίας με τον πελάτη, είτε πρόκειται για τηλέφωνο, είτε για
fax, είτε για email, είτε μέσω του διαδικτύου. Έτσι αποφεύγεται η επανάληψη της
κλήσης του πελάτη για το ίδιο πρόβλημα. Το AroTRON υποστηρίζει την αυτόματη
δρομολόγηση των κλήσεων στην κατάλληλη ομάδα η οποία θα αναλάβει την
διεκπεραίωση του αιτήματος του πελάτη. Επιπλέον, επειδή διατηρούνται όλα τα
στοιχεία που αφορούν προβλήματα ή αιτήσεις εξυπηρέτησης του πελάτη, ο ίδιος δεν
χρειάζεται να επαναλάβει λεπτομέρειες του παρελθόντος. Ο πωλητής ή το αρμόδιο
στέλεχος που θα τον αναλάβει έχει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων για να
αναζητήσει στοιχεία για την συμπεριφορά της επιχείρησης σε παρόμοια ή
διαφορετικά προβλήματα.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι πελάτες μπορούν να εκφράσουν το πρόβλημα ή
το αίτημά τους και μέσα από το internet. Πρόκειται για την υπηρεσία Web SelfService (υπηρεσία web-enabled). Το AroTRON προσφέρει στους πελάτες τη
δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό τους 24 ώρες το εικοσιτετράωρο,
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για 7 μέρες την εβδομάδα. Εκεί μπορούν να εισάγουν το αίτημά τους και να
ακολουθήσουν όλη τη διαδικασία που προβλέπεται. Έτσι στέλνουν ένα εισιτήριοπροβλήματος (trouble-ticket) το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και στον πιο
απομονωμένο χρήστη. Οι πελάτες νιώθουν ότι έχουν περισσότερο τον έλεγχο των
αιτημάτων και των προβλημάτων τους, και οι χρήστες μπορούν να δεχτούν ανά πάσα
στιγμή το μήνυμα, ξεχωρίζοντας εκείνο που απαιτεί άμεση επίλυση.
Η διαχείριση τη γνώσης (Knowledge management) αποτελεί ένα ακόμη δυνατό
σημείο για την επιχείρηση γιατί οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην βάση γνώσης
(knowledge base) και μπορούν κάθε στιγμή να ανακτήσουν οποιαδήποτε δεδομένα
για να ανταποκριθούν στο αίτημα του πελάτη. Οι χρήστες είναι πάντοτε
ενημερωμένοι με την πιο πρόσφατη πληροφορία και η γνώση διατηρείται στο
εσωτερικό της επιχείρησης. Το σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι ένα
μεγάλο κομμάτι της βάσης είναι διαθέσιμο στο internet σε εξουσιοδοτημένους
χρήστες.
Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του πελάτη το AroTRON παρέχει και συμφωνίες
επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreements-SLAs) και δυνατότητες
διαχείρισής τους. Επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των συμβολαίων συντήρησης
(maintenance) και υποστήριξης των πελατών και παράλληλα, την αυτόματη
δημιουργία υπενθυμίσεων αναφορικά με σημαντικές ημερομηνίες (π.χ την
συντήρηση ενός προϊόντος του πελάτη) ή την λήξη της προθεσμίας (deadline) για τον
ενδιαφερόμενο πελάτη (π.χ ειδοποίηση στον πελάτη ότι λήγει το συμβόλαιο
υποστήριξής του με την εταιρία).
Τέλος, η μέθοδος των σεναρίων (scripting) υποστηρίζεται για προηγμένη
αυτοματοποίηση και προτυποποίηση της διαδικασίας εξυπηρέτησής του πελάτη
(http://www.cententia.gr/ENG/AroTRON/AroTRON%20Customer%20Service_Supp
ort.htm).
2.2.4 eProcure-Electronic Procurement
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα στηριζόμενο 100% στο internet (webbased) και δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον τοποθέτησης
παραγγελίας είτε από επιχείρηση-πελάτη, είτε από απλό καταναλωτή (Business-toBusiness & Business-to-Consumer). Αυτοματοποιείται και απλοποιείται ολόκληρος ο
κύκλος ζωής της παραγγελίας, από την αρχική τοποθέτηση μέχρι την τελική
απόκτηση των αγαθών. Επίσης υποστηρίζεται και η περίπτωση της δημοπρασίας
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(bidding). Η επιχείρηση που υιοθετεί αυτό το module, εκτός από μία προηγμένη λύση
ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας, αποκτά και την απαραίτητη υποδομή για την
εγκατάσταση του AroTRON eCRM. Αποκτά δηλαδή την απαραίτητη πλατφόρμα για
το ηλεκτρονικό κομμάτι του προϊόντος της Cententia.
Το περιβάλλον του eProcure, το οποίο είναι ασφαλές και εύκολο στη χρήση,
προσφέρει μία ολοκληρωμένη πύλη διασύνδεσης με πολλαπλές λειτουργίες, ανάλογα
με την ιδιότητα του χρήστη. Ακόμα, επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να
τοποθετήσουν, να ελέγξουν και να ενημερώσουν τις παραγγελίες, καθώς και τις
συναλλαγές του παρελθόντος. Προσφέρει ακόμα λίστα των προϊόντων της
επιχείρησης ομαδοποιημένα σε κατηγορίες, τη δυνατότητα εισαγωγής και προβολής
φωτογραφιών όλων των προϊόντων και ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαμόρφωσης,
που επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργήσουν τις δικές τους ‘προσαρμοσμένες
προσφορές’ (“customized offerings”).
Όπως αναφέρθηκε, μέσω του eProcure πραγματοποιείται η διαχείριση όλων των
φάσεων του κύκλου ζωής της παραγγελίας. Από την αρχική αίτηση και την ανάθεση
στον υπεύθυνο πωλητή, μέχρι την διαχείρισή της και την απάντηση στον πελάτη με
το εκτιμούμενο κόστος και την ημερομηνία παράδοσης. Επιπλέον, οι πελάτες
μπορούν να δεχτούν τελικά την παραγγελία ή να την ακυρώσουν μέσω του
διαδικτύου. Μπορούν ακόμη να χρησιμοποιήσουν μία έτοιμη φόρμα για την
παραγγελία ή σε περίπτωση του ίδιου προϊόντος ένα αντίγραφο της παλιότερης.
Τέλος, το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να ζητήσουν την παράδοση του
προϊόντος σε πολλαπλές τοποθεσίες, ενώ η αντίστοιχη ειδοποίησή για την
επιβεβαίωση και την ανίχνευση της κατάστασης της παραγγελίας, πραγματοποιείται
μέσω e-mail.
Επίσης, το προϊόν προσφέρει πλήρη περιγραφή της τωρινής κατάστασης
παραγγελίας παραγωγής (production order) από τους πελάτες, επιτρέποντας τους
υπαλλήλους στην παραγωγική διαδικασία να συμπληρώσουν οι ίδιοι τις φόρμες για
την παραγγελία μονάχα όταν επιβεβαιωθεί.
Όπως και στα άλλα module έτσι και σ’ αυτό, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας
αναφορών και έρευνας παραγγελιών χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια. Με άλλα
λόγια, προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα ισχυρό εργαλείο που τις επιτρέπει να
γνωρίζουν την κατάσταση και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες των παραγγελιών από
τους πελάτες σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
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(http://www.cententia.gr/ENG/AroTRON/AroTRON%20Electronic%20Procurement.
htm).
2.3 Διαχείριση και Συλλογή Πιστώσεων (AroTRON Credit & Collections
Management)
Πρόκειται για υποσύστημα του CRM και περισσότερο για κάθετη λύση. Η
διαχείριση των πιστώσεων αποτελεί σήμερα την πλέον ενδεδειγμένη λύση
διαχείρισης όλων των ενεργειών και των δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία
παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση
ρευστότητας και διασφαλίζοντας παράλληλα την καλή εικόνα της επιχείρησης στην
αγορά. Αν αναλογιστεί κανείς τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι επιχειρήσεις, μία τέτοια εφαρμογή μπορεί να αποδώσει όχι μόνο
σημαντικά οικονομικά οφέλη, αλλά και τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Το ζήτημα όμως είναι πως εξασφαλίζεται η καλή σχέση με τον πελάτη. Σύμφωνα
πάντα με την εταιρία, αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εξατομίκευσης της τιμολογιακής
πολιτικής της επιχείρησης. Η δημιουργία αναλυτικού πελατειακού προφίλ και
ιστορικού σχέσεων που επιτρέπει το AroTRON, βοηθούν στην προσέγγιση του
πελάτη ανάλογα με τη συνολική σχέση του ίδιου με την εταιρία.
Πρόκειται για εφαρμογή που ουσιαστικά αξιοποιείται από τους χρήστες. Εκτός
από την προσαρμογή της στην ελληνική πραγματικότητα και την άμεση ολοκλήρωση
με οποιοδήποτε ERP της επιχείρησης (με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης εικόνα
όλων των πελατών), διαθέτει ευέλικτο και εύχρηστο ελληνικό user interface,
προβλέπει εκπαίδευση των χειριστών (εισαγωγή στη χρήση του συστήματος, on-thejob training, on-line manuals) και εξειδίκευση της εφαρμογής με βάση τις
ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη, και δίνει έμφαση στην από κοινού με την επιχείρηση
οριοθέτηση εφικτών στόχων και σύντομων κύκλων υλοποίησης (Μάντικας
Αλέξανδρος, “AroTRON CRM:100% ελληνικό CRM”, σελ.45).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: SIEBEL
1. Βασικά στοιχεία για την εταιρία
Η Siebel Systems Inc. είναι ο κορυφαίος, παγκοσμίως, κατασκευαστής
Πελατοκεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων (CRM), προσφέροντας την πλέον
ολοκληρωμένη σειρά εφαρμογών διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη, μέσα από
όλα

τα

διαθέσιμα

κανάλια

επαφής

(Call

Center,

Internet,

Email,

Fax,

Καταστήματα/Δίκτυο Συνεργατών, Field Sales/Service) και με τη χρήση μιας κοινής
τεχνολογικής υποδομής για Data Warehouse, Operational & Analytical CRM.
Η πρωτοκαθεδρία της Siebel είναι αναγνωρισμένη από οργανισμούς σε ολόκληρο
τον κόσμο, με 3500 πελάτες που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις εγκαταστάσεις
τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 96% και με 2.6 εκ. χρήστες παγκοσμίως. Στην
Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από τον Όμιλο LogicDIS και συγκεκριμένα από την
θυγατρική εταιρία του ομίλου την Information Dynamics. Ο όμιλος πρώτος στην
Ελλάδα αναγνώρισε τη σημαντικότητα της διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη.
Έτσι σήμερα αντιπροσωπεύει, προωθεί και υποστηρίζει την ολοκληρωμένη σειρά
εφαρμογών eBusiness και CRM της Siebel όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και την
Κύπρο, πρωταγωνιστώντας στο χώρο του Customer Relationship Management.
Σήμερα ο όμιλος LogicDIS έχει να παρουσιάσει περισσότερες από 30
επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε διάφορους χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Το προϊόν της Siebel eBusiness 7.7 αποτελεί μία νέα, πλήρως web-based, έκδοση της
ολοκληρωμένης σειράς εφαρμογών της Siebel. Πρόκειται για μία λύση πολλαπλών
καναλιών και έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (Siebel 7.5),
προσφέροντας αυξημένη λειτουργικότητα σε όλες τις περιοχές, αλλά περισσότερο
στις εφαρμογές Analytics, Marketing, Interactive Selling και ERM (Employee
Relationship Management).
Η Siebel διαθέτει λύσεις για πάνω από 20 κλάδους με το προϊόν να ανταποκρίνεται
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του καθενός. Περιλαμβάνει κάθετες λύσεις τόσο σε
επίπεδο Operational όσο και σε επίπεδο Analytical CRM. Οι εφαρμογές της Siebel
καλύπτουν

τους

εξής

κλάδους:

τηλεπικοινωνίες,

χρηματοοικονομικές

και

ασφαλιστικές υπηρεσίες, καταναλωτικά αγαθά, retail (ένδυση & υπόδηση),
φαρμακευτικές, call centers, media, τουρισμό, ενέργεια, αυτοκίνητα, βιομηχανία
(υψηλή τεχνολογία, χημικά, πετρέλαιο), δημόσιο τομέα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εγκατέστησαν τις εφαρμογές της ενδεικτικά
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αναφέρονται οι Vodafone, Telestet, Forhtnet, Boerhinger Ingelhiem, Metrolife
Εμπορική, Alpha Trust.

(“Siebel Systems & LogicDIS Group”, “Οδηγός CRM

λύσεων”, HOW?, by ne.o magazine, Οκτώβριος 2003, σελ.13, 48,
http://www.siebel.com/what-is-crm/solution.shtm,
http://www.siebel.com/siebel7/solutions-description.shtm).

2. Siebel eBusiness v7.7
Το σύστημα της Siebel eBusiness v7.7 αποτελείται από τα εξής βασικά modules:
9 Siebel Sales 7.7
9 Siebel Marketing 7.7
9 Siebel Call Center 7.7
9 Siebel Service 7.7
9 Siebel Business Analytics7.7
9 Siebel Industry Solutions 7.7
Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι η περιγραφή των modules δεν θα
ακολουθήσει τη σειρά με την οποία αναφέρθηκαν.
Οι τομείς δραστηριοποίησης του συστήματος της Siebel είναι ο αυτοματισμός των
πωλήσεων (Sales Force Automation), ο αυτοματισμός του μάρκετινγκ (Marketing
Automation) και ο αυτοματισμός στην εξυπηρέτηση (Service), ενώ παρέχει προϊόντα
και

για

εφαρμογές

Διαχείρισης

Παραγγελίας

Πελατών

(Customer

Order

Management), Διαχείρισης Δικτύου Συνεργατών (Partner Relationship Management)
και Διαχείρισης Εργασιακών Σχέσεων (Employee Relationship Management). Αξίζει
να τονιστεί ότι ένα από τα προϊόντα της Siebel είναι και το CRM On Demand (βλέπε
και παράγραφο 2.5 CRM OnDemand), το οποίο έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις
διαφορετικές λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων από ένα CRM σύστημα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι κάθε module της Siebel αποτελείται από διάφορες επιμέρους
λειτουργίες και ταυτόχρονα αποτελεί από μόνο του ένα ολοκληρωμένο σύστημα το
οποίο μπορεί να διατεθεί ξεχωριστά στις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα τα προϊόντα
της Siebel στον τομέα του αυτοματισμού των πωλήσεων, μπορούν να διατεθούν ως
αυτόνομες εφαρμογές σε εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των πωλήσεων.
Από την άλλη όμως, μπορούν να διατεθούν όλα μαζί ή και ξεχωριστά, ως κομμάτι
ενός CRM συστήματος σε μία άλλη επιχείρηση. Με άλλα λόγια, στη Siebel υπάρχει η
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δυνατότητα τόσο για συνδυασμούς των modules όσο και των επιμέρους λειτουργιών
μεταξύ τους. (http://www.siebel.com/siebel7/software-solutions.shtm).
Αξίζει ακόμη ν’ αναφερθεί ότι η Siebel εφαρμόζει μία νέα προσέγγιση την λύση
CRM για όλους (CRM for everyone), σύμφωνα με την οποία το CRM σύστημα
προσφέρεται με όποιο τρόπο επιθυμούν οι χρήστες είτε ως hosted, είτε on premise,
είτε ως συνδυασμός των δύο. Οι λύσεις που προσφέρει η Siebel είναι σχεδιασμένες
για οποιοδήποτε τύπο χρήστη, οποιοδήποτε μέγεθος επιχείρησης και σε οποιοδήποτε
βιομηχανικό κλάδο και αν δραστηριοποιείται, και προσφέρουν δυνατότητες
επέκτασης τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης, όσο και στα εσωτερικά συστήματα
των συνεργατών (http://www.siebel.com/for-everyone/software-solutions.shtm).

2.1 Siebel Business Analytics 7.7
2.1.1 Siebel Business Analytics Platform
Πρόκειται για την τεχνολογική πλατφόρμα πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι
εφαρμογές Business Analytics της Siebel. Πρόκειται για μία ανοιχτή και πλήρως
επεκτάσιμη πλατφόρμα. Έχει κατασκευαστεί πάνω σε τεχνολογία στηριζόμενη σε
πρότυπα (standards-based technology), παρέχει ολοκλήρωση με οποιαδήποτε
επιχειρησιακή IT (information technology) δομή, υποστηρίζει όλα τα βασικά
συστήματα RDBMS (Relational Database Management Systems) και το κυριότερο
από όλα, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν υπάρχοντα
πληροφοριακά συστήματα, να χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες επενδύσεις σε αποθήκες
δεδομένων (data warehouses) και σε εργαλεία business intelligence, καθώς και να
ενσωματώσουν δεδομένα από όλα τα συστήματα του εμπορίου ή από custom-built
συστήματα της επιχείρησης, και από διάφορες άλλες εφαρμογές και πηγές
δεδομένων. Ουσιαστικά, επιτρέπεται η συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών
από ετερογενείς πηγές και συστήματα. Η πλατφόρμα της Siebel έχει δημιουργηθεί για
να υποστηρίζει δεκάδες εκατοντάδες ταυτόχρονους χρήστες, εκατομμύρια πελάτες
και πολλαπλά terabytes δεδομένα συναλλαγών.
Σημαντική είναι και η ιδιότητα “guided analytics” που προσφέρει η πλατφόρμα
της Siebel, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες ακολουθούν ένα συγκεκριμένο
μονοπάτι με προκαθορισμένα βήματα, το οποίο βασίζεται σε πραγματικές
επιχειρησιακές συνθήκες. Με συνδέσμους, ειδοποιήσεις (alerts) και αυτόματες ροές
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εργασιών (automated workflows), ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί στο επόμενο λογικό
βήμα ή δράση στη διάρκεια της ανάλυσης.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να διαμορφώσουν τις εφαρμογές
σύμφωνα με τις καλύτερες οργανωσιακές πρακτικές (best practices) και φυσικά να τις
μεταδώσουν σε ολόκληρη την επιχείρηση.
Εξίσου σημαντικό είναι το στοιχείο της άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων.
Μέσω αυτής της πλατφόρμας και των εφαρμογών της Siebel, οι χρήστες μπορούν να
λάβουν προ-δραστικές (proactive), στηριζόμενες σε γεγονότα (event-based) και
προγραμματισμένες ειδοποιήσεις (scheduled alerts), που αυτόματα αναγνωρίζουν
προβλήματα και παραδίδονται απευθείας σε αυτούς μέσω email, μέσω handheld ή
άλλων κινητών συσκευών ή ακόμη και απευθείας στο προσωπικό τους πίνακα
(dashboard). Για παράδειγμα, όταν ο ημερήσιος όγκος παραγωγής σε κάποιο
κατάστημα μειωθεί κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο, η εφαρμογή της Siebel
θα στείλει μία ειδοποίηση στον υπεύθυνο του καταστήματος και στο τοπικό στέλεχος,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαγνώσουν το πρόβλημα και να αναλάβουν
διορθωτική δράση.
Οι λύσεις Business Intelligence της Siebel υποστηρίζουν τις εξής τεχνολογίες:
Analytics, Knowledge Management, Performance Management, Online Analytical
Processing-OLAP, Data Mining, Data Warehousing, Customer Analytics, Text
Mining, Enterprise Reporting, Customer Intelligence και Analysis.
(http://www.siebel.com/business-intelligence-platform/software.shtm,
http://www.siebel.com/business-intelligence-platform/solutions-description.shtm).
2.1.2 Siebel Business Analytics Applications
Το module Business Analytics της Siebel, προσφέρει μία σειρά από
ολοκληρωμένα εργαλεία ανάλυσης για κάθε επιχειρησιακή ανάγκη. Αποτελείται από
τις εξής επιμέρους εφαρμογές:
9 Siebel Sales Analytics
9 Siebel Service Analytics
9 Siebel Marketing Analytics
9 Siebel Financial Analytics
9 Siebel Supply Chain Analytics
9 Siebel Workforce Analytics
9 Siebel Enterprise Sales Analytics
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9 Siebel Contact Center Analytics
Από τις παραπάνω εφαρμογές εκείνες που ενδιαφέρουν περισσότερο και θα
περιγραφούν παρακάτω, είναι η Siebel Sales Analytics, η Siebel Service Analytics
και η Siebel Marketing Analytics.
Θα πρέπει ν΄ αναφερθεί ότι οι εφαρμογές Business Analytics της Siebel μπορούν
να διατεθούν τόσο ανεξάρτητα, όσο και ενσωματωμένες στην λύση Siebel CRM, για
την διαχείριση των δεδομένων, την πρόσβαση σε μεγάλες και πολύπλοκες Data
Warehouses, καθώς και σε οποιαδήποτε βάση ή πηγή δεδομένων. Το συγκεκριμένο
προϊόν της Siebel διαθέτει εκατοντάδες προ-σχεδιασμένους μετρητές (metrics),
αναφορές (reports) και ειδοποιήσεις (alerts), ακόμα και βέλτιστες πρακτικές (best
practices) τις οποίες η Siebel έχει συγκεντρώσει από τις χιλιάδες εγκαταστάσεις σε
επιχειρήσεις και από τις συνεργασίες της με μεγάλες επιχειρήσεις συμβούλων.
Επιπλέον, οι εφαρμογές στον τομέα του Analytical CRM ενσωματώνουν (integrate)
δεδομένα από τα εσωτερικά συστήματα των επιχειρήσεων (custom-built) και από τις
περισσότερο εμπορικές επιχειρησιακές εφαρμογές όπως είναι της SAP, της
PeopleSoft και της Oracle (βλέπε και την παράγραφο 2.1.1).
Οι εφαρμογές της Siebel καθιστούν ικανούς τους χρήστες σε όλα τα επιχειρησιακά
επίπεδα να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των αποφάσεων, που αφορούν τη διαχείριση
των πελατών, στην επιχειρησιακή απόδοση (performance). Είναι αξιοσημείωτο ότι
από τις 25 βασικότερες επιχειρήσεις στις Η.Π.Α, οι 15 έχουν υιοθετήσει το προϊόν
Siebel Business Analytics.
(http://www.siebel.com/business-analytics/solutions-description.shtm,
http://www.siebel.com/business-intelligence/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/business-analytics/software-solutions.shtm).
2.1.2.1 Siebel Sales Analytics
Η εφαρμογή Sales Analytics της Siebel, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο
ανάλυσης, το οποίο παραδίδει ασύγκριτα υψηλά επίπεδα πληροφόρησης και
χρησιμότητας στα στελέχη των πωλήσεων, με δυνατότητα ανάλυσης όλων των
φάσεων στην διαδικασία της πώλησης και ολόκληρου του δικτύου των πωλήσεων.
Τα εργαλεία της συγκεκριμένης εφαρμογής προσφέρουν σε ολόκληρη την
επιχείρηση, από την ανώτατη διοίκηση μέχρι τον μεμονωμένο πωλητή, άμεση (up-tothe-moment) και προληπτική (proactive) ευφυΐα (intelligence), που τους επιτρέπει να
βελτιστοποιήσουν τις προσπάθειες των πωλήσεων και να αυξήσουν τα έσοδα πιο
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γρήγορα, πιο προγραμματισμένα (predictably) και με πιο κερδοφόρο τρόπο
(profitably). Ενδεικτική εικόνα ορισμένων αποτελεσμάτων είναι η ακόλουθη:
Εικόνα 1: Αποτελέσματα Siebel Sales Analytics

(Πηγή: http://www.siebel.com/sales-analytics/solutions-description.shtm)

Κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:
9 Ολοκληρωμένη Ανάλυση των Πωλήσεων (Integrated Sales Analytics):
ολοκλήρωση και συγκέντρωση των πληροφοριών των πελατών σε πραγματικό
χρόνο, από όλα τα κανάλια επικοινωνίας μαζί τους δηλαδή από το τηλεφωνικό
κέντρο (call center), από το email, από το δίκτυο (web) και από τις προσωπικές
διασυνδέσεις (face-to-face interactions). Έτσι οι πωλητές μπορούν να
κατανοήσουν περισσότερο τις προτιμήσεις των πελατών, την αγοραστική τους
συμπεριφορά και την αξία τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εστίαση στην
κατάλληλη ευκαιρία πώλησης, την κατάλληλη στιγμή.
9 Προσχεδιασμένοι

Πίνακες Αλληλοεπίδρασης και Αναφορές (Pre-built

Interactive Dashboards and Reports): η εφαρμογή της Siebel περιέχει μία
ολόκληρη βιβλιοθήκη έτοιμων αναφορών και εργαλείων, που παρουσιάζουν
μετρήσεις-κλειδιά των πωλήσεων (key sales metrics), μέσα από έτοιμα
σχεδιαγράμματα,

γραφήματα

και

πίνακες,

οι

οποίοι

μπορούν

να

προσαρμοστούν σύμφωνα με την ταυτότητα, το ρόλο και τις ιδιαίτερες ανάγκες
του χρήστη. Η επιχείρηση μπορεί να αναγνωρίσει τους σημαντικότερους
πελάτες, να προβλέψει το μελλοντικό μοντέλο πωλήσεων και να προ-
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τοποθετήσει τους κατάλληλους πόρους για το κλείσιμο περισσότερων
συμφωνιών.
Εικόνα 2: Προσχεδιασμένοι πίνακες και αναφορές

(Πηγή: http://www.siebel.com/sales-analytics/solutions-description.shtm)

9 Self-Service Access: με την εφαρμογή της Siebel, κάθε χρήστης μπορεί εύκολα
να αποκτήσει τις απαντήσεις που επιθυμεί σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα
σε ad-hoc ερωτήσεις. Μπορεί ακόμη να ερευνήσει παραπέρα τα αποτελέσματα,
να δημιουργήσει γραφήματα, πίνακες και αναφορές, και να διατηρήσει, να
οργανώσει και να μοιραστεί τα αποτελέσματα. Η πρόσβαση στην
συσσωρευμένη

γνώση

και

ευφυΐα

(intelligence)

της

πραγματοποιείται από οποιοδήποτε μηχάνημα ο χρήστης επιθυμεί.
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επιχείρησης,

Εικόνα 3: Δημιουργία γραφημάτων από το χρήστη

(Πηγή: http://www.siebel.com/sales-analytics/solutions-description.shtm)
9 Out-of-the-Box Data Warehousing: πρόκειται για μία υψηλού επιπέδου μηχανή

(ETL engine), η οποία ως βασικό στόχο έχει την αφαίρεση (extract), τον
μετασχηματισμό (transform) και την φόρτωση (load) δεδομένων. Τα δεδομένα
προέρχονται από τις εφαρμογές της Siebel (Siebel eBusiness Applications) και
από άλλες εσωτερικές και εξωτερικές
μετασχηματίζονται

σε

επιχειρησιακή

πηγές

γνώση

της επιχείρησης, και
(intelligence),

σε

προ-

διαμορφωμένα ETL σχέδια (ETL plans)-για την ενημέρωση (update) των
δεδομένων που προέρχονται από τις εφαρμογές της Siebel-και σε προσχεδιασμένους αφαιρέτες (extractors) για τις εφαρμογές της SAP ERP R/3 και
της PeopleSoft.
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Εικόνα 4: Ανάλυση ανταγωνιστών στα πλαίσια του Sales Analytics

(Πηγή: http://www.siebel.com/sales-analytics/solutions-description.shtm)

9 Κλιμακωτή Ευφυΐα και Πλατφόρμα Ανάλυσης (Scalable Intelligence and
Analytics Platform): η αρχιτεκτονική ανάλυσης της Siebel υποστηρίζει
χιλιάδες χρήστες, τεράστιο όγκο δεδομένων και πολλαπλές ετερογενείς πηγές,
σε ένα σημαντικά χαμηλότερο κόστος απόκτησης. H εφαρμογή Siebel Sales
Analytics

7,

προσφέρει

αποτελεσματική,

ταυτόχρονη

πρόσβαση

σε

πληροφορίες που είναι διασκορπισμένες σε μεγάλες και πολύπλοκες αποθήκες
δεδομένων (data warehouses), αλλά και σε άλλες λειτουργικές πηγές
(operational sources) εσωτερικές και εξωτερικές των επιχειρησιακών
εφαρμογών της Siebel (Siebel eBusiness Applications), δηλαδή πηγές από
άλλα σχετικά συστήματα, φιλοξενούμενα (host) και βασισμένα σε XML.
(http://www.siebel.com/sales-analytics/solutions-descritpion.shtm).
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Εικόνα 5: Απαντήσεις σε ερωτήματα των χρηστών με βάση διάφορα κριτήρια

(Πηγή: http://www.siebel.com/sales-analytics/solutions-descritpion.shtm).

2.1.2.2 Siebel Service Analytics
Οι εφαρμογές της Siebel στον τομέα ανάλυσης της εξυπηρέτησης, παρέχουν στα
στελέχη τα κατάλληλα εργαλεία για την παρακολούθηση κάθε διαδικασίας που
σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των πελατών. Τους επιτρέπει την γρήγορη και
αποτελεσματική ανάλυση της επιχειρηματικής απόδοσης μέσα από προ-σχεδιασμένες
(pre-built) ή ad-hoc αναλυτικές αναφορές, την λήψη προληπτικών μέτρων (proactive
steps) για τη διόρθωση προβλημάτων εξυπηρέτησης πριν τη δημιουργία
ανεπανόρθωτου σφάλματος στην όλη ποιότητα της εξυπηρέτησης. Όπως και στην
περίπτωση των πωλήσεων, μέσα από ένα συγκεντρωτικό πίνακα, τα στελέχη μπορούν
να αναλύσουν τα κρίσιμα κριτήρια μέτρησης (metrics) της απόδοσης του
τηλεφωνικού κέντρου και της εξυπηρέτησης, όπως χρόνοι ανταπόκρισης, επίπεδα
εξυπηρέτησης βασισμένα στα κανάλια επικοινωνίας, τη δραστηριότητα της
εξυπηρέτησης ανά γραμμή προϊόντος και την παραγωγικότητα του λογιστηρίου και
των χρηστών (account and agent productivity). Οι εφαρμογές της Siebel Service
Analytics 7, προσφέρουν άμεση πρόσβαση (visibility) στα κριτήρια μέτρησης της
εξυπηρέτησης, στους ρυθμούς αποτυχίας του προϊόντος (product failure rates), στην
αποτελεσματικότητα των χρηστών (agent effectiveness) και στην όλη ικανοποίηση
των πελατών (customer satisfaction). Τα επιμέρους χαρακτηριστικά στον τομέα των
πωλήσεων ισχύουν ομοίως και στην περίπτωση των εργαλείων ανάλυσης
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εξυπηρέτησης, δηλαδή Ολοκληρωμένη Ανάλυση της Εξυπηρέτησης (Integrated
Service Analytics), Προσχεδιασμένοι Πίνακες Αλληλοεπίδρασης και Αναφορές (Prebuilt Interactive Dashboards and Reports), Self-Service Access, Out-of-the-Box Data
Warehousing, Κλιμακωτή Ευφυΐα και Πλατφόρμα Ανάλυσης (Scalable Intelligence
and Analytics Platform), καθώς, όπως φαίνεται και στις εικόνες που προηγήθηκαν,
αλλά και σε αυτές που ακολουθούν, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε κάθε εργαλείο
ανάλυσης από μία και μοναδική οθόνη.
(http://www.siebel.com/service-analytics/solutions-description.shtm).
Μερικά αποσπάσματα από το πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:
Εικόνα 6: Διαγράμματα αποτελεσμάτων ανάλυσης αιτημάτων εξυπηρέτησης

(Πηγή: http://www.siebel.com/service-analytics/solutions-description.shtm)
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Εικόνα 7: Ανάλυση της ικανοποίησης του πελάτη ανάλογα με τον τύπο του

(Πηγή: http://www.siebel.com/service-analytics/solutions-description.shtm)

Εικόνα 8: Ανάλυση κεφαλαίου (asset analytics)

(Πηγή: http://www.siebel.com/service-analytics/solutions-description.shtm)
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Εικόνα 9: Ανάλυση των παραγγελιών εξυπηρέτησης

(Πηγή: http://www.siebel.com/service-analytics/solutions-description.shtm)

Εικόνα 10: Ανάλυση για τα ανώτατα στελέχη (executive analytics)

(Πηγή: http://www.siebel.com/service-analytics/solutions-description.shtm)
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Εικόνα 11: Απαντήσεις στα ερωτήματα των χρηστών με βάση διάφορα κριτήρια

(Πηγή: http://www.siebel.com/service-analytics/solutions-description.shtm)

2.1.2.3 Siebel Marketing Analytics
Όπως όλα τα εργαλεία ανάλυσης της Siebel, έτσι και αυτό ενσωματώνει όλα τα
βασικά χαρακτηριστικά δηλαδή Ολοκληρωμένη Ανάλυση του Πελάτη (Integrated
Customer Analytics), Προσχεδιασμένοι Πίνακες Αλληλοεπίδρασης και Αναφορές
(Pre-built Interactive Dashboards and Reports), Self-Service Access, Out-of-the-Box
Data Warehousing, Κλιμακωτή Ευφυΐα και Πλατφόρμα Ανάλυσης (Scalable
Intelligence and Analytics Platform). Ταυτόχρονα, παρέχει δύο επιπλέον λειτουργίες
οι οποίες είναι η Μέτρηση της Αποτελεσματικότητας των Καμπανιών σε Πραγματικό
Χρόνο (Real-Time Measurement of Campaign Effectiveness) και η Λειτουργία των
Έξυπνων Μηνυμάτων (Smart Alerts). Η τελευταία σχετίζεται με την ειδοποίηση των
κατάλληλων marketers για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ευκαιρία παρουσιαστεί μέσω
δικτύου, ασύρματων και κινητών συσκευών ή ακόμη και μέσω της φωνής, ώστε να
ληφθεί άμεσα η απαραίτητη διορθωτική ενέργεια.
Τα εργαλεία της Siebel δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν
στο μέγιστο τις επενδύσεις τους στο μάρκετινγκ. Παράλληλα, οι δύο επιπλέον
λειτουργίες προσφέρουν συνεχόμενη και σε πραγματικό χρόνο μέτρηση της
αποτελεσματικότητας των καμπανιών μάρκετινγκ μέσω πολλαπλών καναλιών, καθώς
και εργαλεία για τη βελτίωσή τους, ενώ οι marketers μέσω άμεσων μηνυμάτων (up-
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to-the-moment) και προληπτικών ειδοποιήσεων (alerts), έχουν τη δυνατότητα να
προσαρμόσουν τα προγράμματά τους σε πραγματικό χρόνο και όχι αργότερα.
Οπωσδήποτε οι εφαρμογές ανάλυσης της Siebel διατίθενται και μεμονωμένες,
ωστόσο σε περίπτωση ολοκλήρωσης με το module Marketing 7 της Siebel, οι
marketers μπορούν γρήγορα να μετατρέψουν όλη τη συσσωρευμένη γνώση, σε
αποτελεσματικές καμπάνιες μάρκετινγκ.
(http://www.siebel.com/marketing-analytics/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/marketing-analytics/solutions-description.shtm).
Η ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη (στην περίπτωση αυτή είναι επιχείρηση)
φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:
Εικόνα 12: Εικόνα του επιχειρησιακού πελάτη

(Πηγή: http://www.siebel.com/marketing-analytics/solutions-description.shtm)

Η εικόνα 13 (στην επόμενη σελίδα) από το πρόγραμμα της Siebel δείχνει την
μέτρηση της αποτελεσματικότητας των καμπανιών μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο:
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Εικόνα 13: Αποτελέσματα της απόδοσης των προγραμμάτων και της αντίστοιχης
ανταπόκρισης για κάθε κανάλι επικοινωνίας

(Πηγή: http://www.siebel.com/marketing-analytics/solutions-description.shtm)

2.2 Αυτοματισμός των πωλήσεων (Sales Force Automation)
2.2.1 Siebel Sales 7.7
Πρόκειται για εφαρμογή της Siebel η οποία εντάσσεται στην οικογένεια
προϊόντων του αυτοματισμού των πωλήσεων (Sales Force automation) και παρέχει
εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πωλήσεων επιχειρήσεων κάθε
είδους και κάθε μεγέθους, τόσο online όσο και offline. Σε αυτήν ανήκουν και τα εξής
προϊόντα: Πρόβλεψη των Πωλήσεων (Sales Forecasting), Ανάλυση των Πωλήσεων
(Sales Analytics) το οποίο αναλύθηκε παραπάνω, Επιταχυντής της Χρήσης (Usage
Accelerator), Διαχείριση Αμοιβών/Κινήτρων (Incentive Compensation) και Κινητές
Πωλήσεις (Mobile Sales ).
Η Siebel διαθέτει εργαλεία διαχείρισης κάθε βήματος στην όλη στρατηγική της
πώλησης, από την διερεύνηση των προοπτικών πώλησης, μέχρι την ολοκλήρωσή της
με το κλείσιμο της αντίστοιχης συμφωνίας. Με άλλα λόγια, δίνει τη δυνατότητα
παρακολούθησης όλων των καναλιών πώλησης (sales pipelines), αλλά και των
επιμέρους διαδικασιών σε καθένα από αυτά. Η όλη φιλοσοφία της διαχείρισης του
καναλιού πωλήσεων

(sales pipeline management) και οι λειτουργίες που την

αγκαλιάζουν φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα:
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Σχήμα 10: Το κανάλι των πωλήσεων με τις επιμέρους φάσεις και τις υποστηρικτικές
λειτουργίες

(Πηγή: http://www.siebel.com/sales-force-automation/solutions-description.shtm)

Το προϊόν Siebel Sales επιτρέπει στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε
εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων (field sales organizations), να διαχωρίζουν τις περιοχές
των πωλήσεων με βάση τη γεωγραφική θέση, τις χρονικές ζώνες (time zones) και τα
νομίσματα

που

κυκλοφορούν

(currencies),

διευκολύνοντας

παράλληλα

την

συνεργασία και την καλύτερη ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις διαφορετικές
ανάγκες των πελατών σε όποια γεωγραφική ή άλλη είδους περιοχή και αν βρίσκονται.
Ταυτόχρονα, οι επαγγελματίες πωλητές μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια την
μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων, να δημιουργήσουν προσωποποιημένες
παρουσιάσεις (customized presentations) και προτάσεις, και να πετύχουν άριστη
επικοινωνία με τον πελάτη όπως προσωποποιημένες προσκλήσεις (personalized
invitations), ευχαριστήρια σημειώματα (thank you notes), γράμματα (letters) και κάθε
είδους αλληλογραφία. Πέρα από το μοίρασμα της πληροφορίας μεταξύ των ομάδων
των πωλητών και την όλη διαχείριση της διαδικασίας της πώλησης, το σημαντικότερο
είναι ίσως το γεγονός ότι επιτρέπεται η γρήγορη καταγραφή των παρατηρήσεων
(quotes) και των προτάσεων των πελατών για παραπέρα διαμόρφωση των προϊόντων
και της υποστήριξής τους με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Πρόκειται για
το σημείο όπου οι εισερχόμενες πληροφορίες από τους πελάτες στον τομέα των
πωλήσεων, μπορούν να αξιοποιηθούν και στην εξυπηρέτηση τους μετά την πώληση
(http://www.siebel.com/sales-force-automation/solutions-description.shtm).
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2.2.1.1 Οι επιμέρους διαδικασίες της πώλησης
α) Sales Strategy
Όσον αφορά τη χάραξη της στρατηγικής της πώλησης, το βασικότερο σημείο
αναφέρεται στη ενσωμάτωση γνωστών μεθοδολογιών πώλησης της αγοράς στη λύση
της Siebel, όπως για παράδειγμα το Target Account Selling, το Enterprise Selling
Process και το Strategic Selling. Η στρατηγική των πωλήσεων που ακολουθεί κάθε
εταιρία είναι πρωτίστως διαδικασία που καθορίζεται από την ίδια με βάση τη
γενικότερη φιλοσοφία της, ωστόσο η Siebel παρέχει τα εργαλεία που απαιτούνται
ώστε να βοηθήσει στη χάραξη αυτής της στρατηγικής, προσφέροντας έτσι τις βάσεις
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αύξηση των εσόδων σε μία αγορά που
συνεχώς μεταβάλλεται.
Πιο συγκεκριμένα, παρέχει ένα εργαλείο βοήθειας στις πωλήσεις (Sales Assistant),
το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα εργαλείο οδηγός, το οποίο υποστηρίζει όλες
τις μεθοδολογίες πώλησης και βέλτιστες πρακτικές. Βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
παρουσιάζει ένα συνεπές (consistent) πρόσωπο στους πελάτες, επιτρέποντας στους
αντιπροσώπους των πωλήσεων να εργάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε όλο το
φάσμα εργασιών της διαδικασίας των πωλήσεων.
Ακόμα, το εργαλείο Sales Assistant μπορεί να προτείνει την εκτέλεση ενός ή
περισσότερων υπολογισμών (assessments) για την συγκέντρωση πληροφοριών
σχετικά με τις επαφές των πελατών, τους λογαριασμούς ή τις ευκαιρίες, πληροφοριών
χρήσιμων στους πωλητές για την κατανόηση του τι γνωρίζουν, όπως και του τι δεν
γνωρίζουν ακόμα, για μία συγκεκριμένη περίπτωση πώλησης. Με τη χρήση των
υπολογισμών και των προτύπων δραστηριότητας (activity templates), οι πωλητές
μπορούν γρήγορα να προσδιορίσουν που θα δαπανήσουν το χρόνο τους και ποια
ακριβώς βήματα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Στην επόμενη
σελίδα παρατίθεται μία εικόνα για καλύτερη κατανόηση.
(http://www.siebel.com/sales-force-automation/strategy_module.shtm).
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Εικόνα 14: Σχέδιο δραστηριότητας των πωλητών

(Πηγή: http://www.siebel.com/sales-force-automation/strategy_module.shtm)

β) Prospect
Στη φάση της ανίχνευσης των προοπτικών των πωλήσεων, ο τομέας των
πωλήσεων συνεργάζεται με αυτόν του μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, οι πωλητές
λαμβάνουν αναφορές για όλες τις τρέχουσες και ολοκληρωμένες δραστηριότητες
μάρκετινγκ. Για να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί οι αντιπρόσωποι των
πωλήσεων είναι απαραίτητο να στοχεύουν σε συγκεκριμένους πελάτες με καλά
σχεδιαζόμενες καμπάνιες. Οι καμπάνιες διενεργούνται μέσω πολλαπλών καναλιών
(π.χ τηλέφωνο, ηλεκτρονικό και παραδοσιακό ταχυδρομείο), οι πελάτες αντιδρούν με
ποικίλους τρόπους στο περιεχόμενό τους, ενώ παράλληλα καταγράφονται οι
αντιδράσεις τους και δημιουργούνται λίστες με τα στοιχεία τους είτε από εξωτερικές
πηγές, είτε από εσωτερικές. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι πωλητές μπορούν να
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ανιχνεύσουν πιθανότητες νέων πωλήσεων στοχεύοντας σε τμήματα πελατών τα οποία
επιλέγουν από τις συγκεκριμένες λίστες.
Στην φάση της δημιουργίας και της έρευνας προοπτικών πώλησης, η Siebel μέσω
του εργαλείου SmartScript, οδηγεί τους πωλητές στην επιτυχή ολοκλήρωση της
πώλησης. Διαθέτει ένα φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον μέσα από το
οποίο προσφέρονται στον ίδιο οι κατάλληλες ερωτήσεις και πληροφορίες όποτε
χρειάζονται, με σκοπό τον προσανατολισμό των χρηστών στη σωστή ακολουθία
βημάτων. Με απλά λόγια, με τη βοήθεια του συγκεκριμένου εργαλείου οι
επαγγελματίες πωλητές ρωτούν τις κατάλληλες ερωτήσεις και προτείνουν τα
κατάλληλα προϊόντα (http://www.siebel.com/sales-force-automation/prospect.shtm).
γ) Qualify
Πρόκειται για τη λειτουργία ανίχνευσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
ευκαιριών

πωλήσεων

που

παρουσιάζονται

και

δρομολόγησης

τους

(Lead

Qualification and Routing) στην κατάλληλη ομάδα πωλητών. Μέσα από τις
εφαρμογές πωλήσεων της Siebel, κάθε lead που εισέρχεται στο σύστημα ανατίθεται
αυτόματα σε μία ομάδα πωλητών, επιβεβαιώνοντας ότι τα κατάλληλα μέλη της
επιχείρησης αποκτούν γρήγορα πρόσβαση σε νέα leads. Η ανάθεση των ευκαιριών
πώλησης (leads) βασίζεται στη θέση (position-based), δηλαδή εάν ένας υπάλληλος
μεταφερθεί ή εάν μία γεωγραφική περιοχή επανατεθεί, τότε οι ομάδες των πωλητών
ενημερώνονται αυτόματα.
Συνοπτικά οι παρεχόμενες λειτουργίες αναφέρονται στην υποστήριξη μιας
κλειστής επαναλαμβανόμενης διαδικασίας (closed-loop process), η οποία ξεκινά είτε
από τη λειτουργία του μάρκετινγκ, είτε από την ιστοσελίδα της επιχείρησης
(website), στην πρόβλεψη της δημιουργίας των leads βασιζόμενη σε ιστορική
ανάλυση, στην εξάλειψη του χρόνου καθυστέρησης μεταξύ της εισόδου ενός lead και
της λήψης από το προσωπικό πωλήσεων, στην υποστήριξη δυναμικών ομάδων
πωλητών βασισμένων σε κανόνες δρομολόγησης και στην πλήρη υποστήριξη
κινητών χρηστών μέσω αυτόματου συγχρονισμού των πληροφοριών των πελατών σε
φορητούς υπολογιστές και άλλες φορητές συσκευές (handheld devices). Επίσης το
εργαλείο Sales Assistant είναι στη διάθεση των πωλητών όπως και στην περίπτωση
της στρατηγικής της πώλησης. Η συγκεκριμένη φάση της πώλησης θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί και ως διαχείριση των leads (lead management).
(http://www.siebel.com/sales-force-automation/lead_management.shtm).
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δ) Manage
Η φάση της διαχείρισης της όλης διαδικασίας της πώλησης διαθέτει μια σειρά από
εφαρμογές όπως την κατανομή των πόρων (resource allocation), διαχείριση
δραστηριοτήτων

(activity

management),

υποστήριξη

πολλαπλών

καναλιών

(multichannel support), ομαδική πώληση (team selling), διαχείριση επαφών (contact
management), ζητήματα αποφάσεων (decision issues) και εγκυκλοπαίδεια της Siebel
(Siebel encyclopedia). Οι παραπάνω λειτουργίες εξετάζονται εν συντομία παρακάτω:
9 Κατανομή των πόρων: με την καθοδήγηση των εργαλείων της Siebel για την
εκτίμηση των ευκαιριών των πωλήσεων και την κατανόηση των αναγκών των
πελατών και γενικότερα των επαφών, οι ομάδες των πωλητών θα γνωρίζουν
ακριβώς που να δαπανήσουν το χρόνο και την προσπάθειά τους. Η έννοια του
πόρου στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τον χρόνο και την προσπάθεια που
εστιάζεται στις κατάλληλες περιπτώσεις πωλήσεων.
9 Διαχείριση δραστηριοτήτων: οι συγκεκριμένες εφαρμογές βοηθούν στον
προγραμματισμό απλών εργασιών προερχόμενα από λίστες (simple to-do list
items), στην ανίχνευση βέλτιστων πρακτικών (best-practices) για σχέδια
δραστηριοτήτων, στην διαχείριση πολύπλοκων εργασιών και στην ανάθεση
δραστηριοτήτων σε άλλους. Το προσωπικό των πωλήσεων μπορεί να
συγχρονίσει δραστηριότητες, επαφές και πληροφορίες ημερολογίου χωρίς
μεγάλη προσπάθεια, χρησιμοποιώντας δημοφιλή προγράμματα διαχείρισης
προσωπικής πληροφορίας όπως για παράδειγμα το Microsoft Outlook, τις
συσκευές (devices) Palm OS, τα Lotus notes και διάφορα άλλα.
9 Υποστήριξη πολλαπλών καναλιών: το module Sales της Siebel υποστηρίζει
πλήρως ομαδική πώληση σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά μήκος όλων-των
πολλαπλών ταχυτήτων-καναλιών διανομής (distribution channels). Σ’ αυτά
περιλαμβάνονται οι κινητές πωλήσεις κατά περιοχές (mobile field sales), οι
τηλεπωλήσεις (telesales), το τηλεμάρκετινγκ (telemarketing) και το διαδίκτυο
(internet) μέσω των λιανοπωλητών (resellers) και των επιχειρησιακών
συνεργατών (business partners).
9 Ομαδική πώληση: όλοι οι πωλητές έχουν πρόσβαση στην πληροφορία που
χρειάζονται ακριβώς την στιγμή που τη χρειάζονται. Επειδή όλο το ιστορικό
των δραστηριοτήτων σχετικά με την πώληση είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη
της ομάδας των πωλητών, είναι δυνατό οι αντιπρόσωποι του δικτύου των
πωλήσεων (field sales representatives) να αναλάβουν την συνέχεια της
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συζήτησης εκεί που την άφησε ο πωλητής στις τηλεπωλήσεις. Αυτή η
πρόσβαση στις πληροφορίες επιτρέπει κατά τον ίδιο τρόπο και στον συνεργάτη
(channel partner) να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της πώλησης που είχε
ξεκινήσει από το εσωτερικό της επιχείρησης. Με τη βοήθεια της διαχείρισης
των δραστηριοτήτων (assignment manager) και της ροής των εργασιών
(workflow manager), είναι εύκολη η μεταφορά επειγόντων θεμάτων στους
κατάλληλους ανθρώπους.
9 Διαχείριση των επαφών: οι εφαρμογές της Siebel προσφέρουν βασικά στοιχεία
για την επαφή με τους πελάτες όπως λεπτομερής καταγραφή του προφίλ των
πελατών, ανίχνευση των δραστηριοτήτων τους και διάφορα άλλα. Ταυτόχρονα
όμως προχωρούν παραπέρα, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εικόνα για την
επαφή με τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένου ενός ιστορικού για όλες τις
αλληλεπιδράσεις με τον ίδιο (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις,
ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλληλογραφία, επισκέψεις, συναντήσεις
και παρουσιάσεις). Βασικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι ακόμα και ένας
καινούριος πωλητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τον πελάτη από το πρώτο
κιόλας τηλεφώνημα.
9 Ζητήματα αποφάσεων: μέσω αυτής της λειτουργίας καταγράφονται τα σημεία
κλειδιά που οδηγούν τους πωλητές στη λήψη των αποφάσεων για κάθε
ευκαιρία

πώλησης

που

παρουσιάζεται.

Επιπλέον,

η

τεκμηρίωση

(documentation) αυτών των ζητημάτων αποφάσεων, μπορεί να ενσωματωθεί
σε παρουσιάσεις και προτάσεις, οι οποίες αυτόματα δημιουργούνται για κάθε
ευκαιρία πώλησης. Αυτή η λειτουργικότητα στις πωλήσεις βεβαιώνει μια
ξεκάθαρη και συνεπή επικοινωνία με τον πελάτη.
9 Εγκυκλοπαίδεια της Siebel: αυτή η εγκυκλοπαίδεια είναι ένας αποθηκευτικός
χώρος με δυνατότητα σύνδεσης στο internet (web-enabled) και πολυμεσικών
εφαρμογών (multimedia). Περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα προϊόντα, την
τιμολόγηση, τις εκπτώσεις, τους ανταγωνιστές και τα προϊόντα τους, με
επιπλέον λεπτομερείς συγκρίσεις και γενικότερα στοιχεία για τις πωλήσεις. Δεν
αποτελεί μια απλή συλλογή φυλλαδίων, αλλά περιέχει λογιστικά φύλλα, λευκές
σελίδες, βίντεο, συνδέσεις με το δίκτυο και επιπλέον έτοιμα για διοχέτευση
δεδομένα,

τα

οποία

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν

αυτόματα

στην

αλληλογραφία, στις παρατηρήσεις και στις προτάσεις των πελατών, καθώς και
στις παρουσιάσεις.
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(http://www.siebel.com/sales-force-automation/contact_management.shtm).
ε) Propose
Στη φάση της πρότασης η διαδικασία της πώλησης κοντεύει να ολοκληρωθεί,
καθώς το προσωπικό των πωλήσεων είναι έτοιμο να παρουσιάσει την δική του
πρόταση πώλησης. Τα εργαλεία της Siebel οδηγούν τους πωλητές στη διαμόρφωση
των προτάσεων και των παρουσιάσεων σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις
του εκάστοτε πελάτη, βασισμένες στις προτιμήσεις του για το προϊόν, αλλά και
σύμφωνα με το γενικότερο πλαίσιο του ανταγωνισμού και τα κριτήρια απόφασης
που νωρίτερα συνδέονται με την αντίστοιχη ευκαιρία πώλησης (βλέπε ζητήματα
αποφάσεων στη φάση της διαχείρισης-manage). Κάποιες επιπλέον λειτουργίες στη
φάση της πρότασης πώλησης είναι οι επόμενες:
9 Siebel Configurator: πρόκειται για τη διαμόρφωση των παραγγελιών, των
παρατηρήσεων (quotes) και γενικότερα των προϊόντων, αλληλεπιδραστικά με
τους πελάτες και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες τους. Με άλλα λόγια, είναι το
σύστημα διαμόρφωσης των πωλήσεων, με δυνατότητα μείωσης των λαθών
στην εισαγωγή των παραγγελιών και στην ίδια την διαμόρφωση μέσω
εφαρμογής επιχειρησιακών κανόνων, και επιπλέον με δυνατότητα εφαρμογής
μαζικής προσαρμογής λύσεων (mass customization of solutions).
9 Siebel Quotes: οι πωλητές μπορούν να αναπτύξουν, να βεβαιώσουν, να
επαναλάβουν και να προωθήσουν quotes καθοδηγούμενα αποκλειστικά για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.
9 Siebel Pricer: η συγκεκριμένη λειτουργία βοηθά τις επιχειρήσεις στην
εξάλειψη

του

μπερδέματος

στην

τιμολόγηση,

διευκολύνοντας

την

προσωποποιημένη τιμολόγηση των προϊόντων, των υπηρεσιών, των quotes των
πωλήσεων και των παραγγελιών κατά μήκος πολλαπλών καναλιών πώλησης.
Αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι πολιτικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων
διαφέρουν, η Siebel προσφέρει πολλαπλές προσεγγίσεις για την τιμολόγηση
όπως προωθητική τιμολόγηση (promotional pricing), τιμολόγηση βασισμένη
σε μήτρα (matrix-based pricing), κανόνες τιμολόγησης με κουπόνια
(compound pricing rules), τιμολόγηση βασισμένη σε χαρακτηριστικά
(attribute-based pricing) και τιμολόγηση πακέτο (bundling).
9 Up selling and Cross selling: όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος πρόκειται για τις
σταυροειδείς πωλήσεις τις οποίες οι πωλητές μπορούν να επιτύχουν,
ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών για το σήμερα και το αύριο. Οι
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πωλητές έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που αφορά τόσο συγκρίσεις,
όσο και γενικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα, προσφέροντας στους
πελάτες όχι μόνο παρόμοια προϊόντα που τους ταιριάζουν, αλλά και επιπλέον
εκπτώσεις που μπορούν να πετύχουν σ’ αυτά που ήδη αγοράζουν.
(http://www.siebel.com/sales-force-automation/proposing_solution.shtm)
στ) Close a deal
Η ολοκλήρωση της πώλησης με τον πελάτη εκτός από τη συμφωνία και την
παράδοση του προϊόντος, σχετίζεται και με τον προσδιορισμό του επιπέδου
εξυπηρέτησης μετά την πώληση, καθώς είναι συνηθισμένο για τις επιχειρήσεις να
περιλαμβάνουν προσφορές υπηρεσιών κατά την πώληση των προϊόντων. Το μόνο
που αξίζει να τονιστεί σ’ αυτό το σημείο είναι πως η Siebel παρέχει δυνατότητα
διασύνδεσης όλων των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης, καθώς και
ολοκλήρωσής τους με τις εφαρμογές CRM που προσφέρει, ώστε όλες οι διαδικασίες
που αφορούν τον πελάτη να συνεργάζονται για καλύτερη εξυπηρέτηση και
ικανοποίηση του ίδιου.
(http://www.siebel.com/sales-force-automation/closing_deal.shtm).
2.2.1.2 Υποστηρικτικές λειτουργίες των φάσεων υλοποίησης της πώλησης
κατά μήκος του καναλιού πώλησης
α) Πρόβλεψη και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Forecasting & Business
Planning)
Ουσιαστικά πρόκειται για το module Πρόβλεψη των Πωλήσεων (Sales
Forecasting) το οποίο αποτελεί κομμάτι της eBusiness MultiChannel platform της
Siebel και μέσω του οποίου η ίδια παρέχει κάθε δυνατότητα για ανάλυση ευκαιριών,
λογαριασμών, εταίρων και συνεργατών, προϊόντων, έργων (projects), καμπανιών,
τομέων (divisions) και γραμμών προϊόντων, με βάση την οποία πραγματοποιούνται οι
διάφορες προβλέψεις. Τα στελέχη έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία
οποιουδήποτε επιπέδου (λεπτομέρειες-περίληψη) και με ένα απλό κλικ μπορούν να
δουν τις τάσεις στα έσοδα, στο περιθώριο κέρδους, στο κόστος και στις ποσότητες
των προϊόντων. Μάλιστα η πρόβλεψη των εσόδων ελέγχεται από τα αρμόδια στελέχη
ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα της τιμολόγησης ή τον τρόπο ολοκλήρωσης της
συμφωνίας της πώλησης, από τη στιγμή που η Siebel υποστηρίζει όλες τις μεθόδους
τιμολόγησης.
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Εξίσου σημαντική λειτουργία είναι η μείωση των αποθεμάτων και του κόστους
παραγωγής. Μέσω της σύνδεσης των πληροφοριών πωλήσεων του front office με τα
υπάρχοντα ERP συστήματα της επιχείρησης που αφορούν τόσο την απόκτηση κάθε
είδους προϊόντων (procurement), όσο και το οικονομικό-λογιστικό

σύστημα

(accounting), παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να ελέγχει τα αποθέματα και
το κόστος παραγωγής.
Το εργαλείο για την πρόβλεψη των πωλήσεων χρησιμοποιεί ως εισερχόμενα
στοιχεία τα δεδομένα απ’ όλες τις εφαρμογές της Siebel και από όλα τα κανάλια
επαφής, δηλαδή από τις άμεσες πωλήσεις (direct sales), το τηλεφωνικό κέντρο (call
center), τις πωλήσεις των εταίρων (partner sales) και τα διάφορα κανάλια διανομής
(distribution channels), προσφέροντας έτσι ένα σημείο συγκέντρωσης όλων των
πληροφοριών για τα στελέχη. Με τα εισερχόμενα στοιχεία και τις επιμέρους
λειτουργίες που τα επεξεργάζονται, δημιουργούνται οι αντίστοιχες προβλέψεις και
πληροφορίες για τις μελλοντικές πωλήσεις και τα έσοδα, οι οποίες αποτελούν
αντικείμενο ανταλλαγής όχι μόνο για τους χρήστες της Siebel, αλλά και για μη
χρήστες των συστημάτων της (http://www.siebel.com/sales-forecasting/solutionsdescription.shtm).
β) Διαχείριση Ευκαιριών (Opportunity Management)
Πρόκειται για λειτουργία για την οποία έγινε λόγος και σε προηγούμενα κεφάλαια
και σχετίζεται με την παροχή ολοκληρωμένης εικόνας για κάθε ευκαιρία πώλησης
που παρουσιάζεται, για την ιστορία της, τα σημεία σταθμός στην εξέλιξή της και τα
στελέχη κλειδιά στη λήψη αποφάσεων που την αφορούν. Η λειτουργία υποστηρίζει
την παραγωγή προτάσεων, παρουσιάσεων, αναφορών και βέβαια προβλέψεων, όπως
και διάφορες μεθοδολογίες πωλήσεων (Target Account Selling της Siebel που
αποτελεί

κομμάτι

των

υπηρεσιών

πολλαπλών

καναλιών

της

ίδιας-Siebel

MultiChannel Services, και Strategic Selling του Miller Heiman) ενώ και σ’ αυτή την
περίπτωση η συμβολή του εργαλείου Sales Assistant δεν θα μπορούσε να περάσει
απαρατήρητη.
(http://www.siebel.com/sales-force-automation/opportunity_management.shtm).
γ) Διαχείριση Περιοχών (Territory Management)
Η διαχείριση περιοχών επιτρέπει στις επιχειρήσεις την αυτόματη δρομολόγηση
ευκαιριών, λογαριασμών, επαφών και δραστηριοτήτων στην κατάλληλη ομάδα
πωλήσεων, βασισμένη σε ευέλικτους και υπό διαμόρφωση επιχειρηματικούς κανόνες.
Η έννοια του πωλητή μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τους υπαλλήλους της
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επιχείρησης, και τους υπαλλήλους των εταίρων (channel partners’ employees). Όσο
για τους κανόνες δρομολόγησης μπορεί να βασίζονται σε διάφορα κριτήρια, όπως
γεωγραφικά κριτήρια, βιομηχανικά, προτιμήσεις προϊόντων ή οποιοδήποτε άλλο
κριτήριο κρίνει σκόπιμο η επιχείρηση. Η Siebel προσφέρει τη διαδικασία διαχείρισης
των περιοχών (Territory Management Process-TMP) σύμφωνα με την οποία οι
πωλητές εφοδιάζονται με μεθόδους για την ανάπτυξη και την διαχείριση μιας
γεωγραφικής ή άλλης περιοχής. Επιπλέον, η διαχείριση της ροής των εργασιών
(workflow manager) επιτρέπει στα στελέχη την αυτοματοποίηση συγκεκριμένων
επιχειρησιακών κανόνων και διαδικασιών, έτσι ώστε να φτάνουν στους κατάλληλους
υπαλλήλους την σωστή χρονική στιγμή μέσα από απλές σελίδες (paging),
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή ακόμη και μέσα από διάφορες εφαρμογές εκτός
Siebel (third-party applications). Τέλος, το εργαλείο Sales Assistant αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι και σ’ αυτή τη λειτουργία.
(http://www.siebel.com/sales-force-automation/territory_management.shtm).
δ) Διαχείριση Λογαριασμών (Account Management)
Η λειτουργία αυτή που παρέχεται από τη Siebel, δίνει τη δυνατότητα στους
επαγγελματίες των πωλήσεων να κατανοήσουν τους οικονομικούς λογαριασμούς των
πελατών, μέσα από ένα πλήρες ιστορικό όλων των αλληλεπιδράσεων του ίδιου με την
επιχείρηση (ή ακόμη και της επιχείρησης-εταίρου). Με το module Siebel Sales οι
πωλητές μπορούν να προγραμματίσουν και να ανιχνεύσουν κάθε δραστηριότητα
σχετιζόμενη με τον εκάστοτε λογαριασμό, όπως την παράδοση του προϊόντος και της
υπηρεσίας, και να δημιουργήσουν νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες με τους υπάρχοντες
λογαριασμούς. Πρόκειται για βασικές λειτουργίες που ενισχύονται μέσα από την
διαδικασία επιχειρησιακής πώλησης της Siebel (Siebel Enterprise Selling ProcessESP) στην περίπτωση συνδυασμού της με το module Siebel Sales.
(http://www.siebel.com/sales-force-automation/account_management.shtm).
ε) Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge Management)
Η διαχείριση της γνώσης που συσσωρεύεται στο εσωτερικό της επιχείρησης,
υλοποιείται μέσα από δύο βασικές υπηρεσίες που είναι η Siebel eBriefing και η
Siebel eContent. Όπως προδίδει και ο τίτλος τους, πρόκειται για υπηρεσίες που
υλοποιούνται κυρίως μέσα από το διαδίκτυο και βασίζονται σε ενοποιημένο
περιεχόμενο από μία ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής πύλης
(corporate portals), του δικτύου (web) και των προμηθευτών ειδήσεων στο internet
(online news providers). Μέσω αυτών των λειτουργιών έχει μειωθεί σημαντικά ο
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χρόνος για την έρευνα και τη συγκέντρωση πληροφοριών για τους υπαλλήλους, τους
συνεργάτες και τους πελάτες. Τα παραδοτέα αυτής της λειτουργίας αναφέρονται σε
δυναμικές συνόψεις (briefings) των ζητούμενων πληροφοριών είτε προσωπικές
(personal), είτε οικονομικές-λογιστικές (account), είτε ανταγωνιστικές (competitor),
είτε εταιρικές (company).
(http://www.siebel.com/sales-force-automation/knowledge_management.shtm).
2.2.2 Siebel Usage Accelerator
Η Siebel ως μέρος του συστήματος CRM, προσφέρει ένα module που
χρησιμοποιείται κατά κάποιο τρόπο ως εκπαιδευτικό εργαλείο και καλύπτει τις
πληροφοριακές ανάγκες της επιχείρησης για την οργανωσιακή αλλαγή που απαιτείται
στο εσωτερικό της. Σημαντική παράμετρος στην επιτυχία μιας εφαρμογής στον τομέα
του αυτοματισμού των πωλήσεων, είναι η αποτελεσματική χρήση του συστήματος
από την ομάδα των πωλήσεων. Μπορεί η επιχείρηση να ωφελείται από την καλύτερη
παρακολούθηση της απόδοσης των πωλήσεων, ωστόσο η πραγματική αξία
προέρχεται από την προώθηση της γνώσης που είναι συσσωρευμένη στο εσωτερικό
της επιχείρησης, στα στελέχη της πρώτης γραμμής (front-line managers) και στους
πωλητές (sales representatives) οι οποίοι βρίσκονται στην καλύτερη θέση ν’
αναλάβουν δράση με βάση τις πληροφορίες, και να επιφέρουν την αλλαγή.
( http://www.siebel.com/usage-accelerator/software-solutions.shtm).
Το συγκεκριμένο module της Siebel, χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και τη
διαχείριση του βαθμού υιοθέτησης του Siebel Sales από τους χρήστες και σκοπός του
είναι η επιτάχυνση της χρήσης του συστήματος από τους ίδιους, μέσω των διάφορων
μεθόδων υιοθέτησης που ενσωματώνει. Ακόμη, κάθε ιεραρχικό επίπεδο ωφελείται
από την κατανόηση της εργασίας κάθε ατόμου που εμπλέκεται στη διαδικασία των
πωλήσεων, καθώς και της συνολικής προσφοράς του στους στόχους των πωλήσεων.
Το εργαλείο αποτελείται από Προσχεδιασμένους Πίνακες Βέλτιστων Πρακτικών
(Pre-Built Best Practice Dashboards) οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ρόλους
κλειδιά

στο

εσωτερικό

της

επιχείρησης

και

μπορούν

πολύ

εύκολα

να

αναπροσαρμοστούν (customized). Η επόμενη εικόνα απεικονίζει αυτή τη δυνατότητα
του εργαλείου.
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Εικόνα 15: Το εργαλείο Usage Accelerator της Siebel

(Πηγή: http://www.siebel.com/usage-accelerator/solutions-description.shtm)

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι στο module αυτό, χρησιμοποιείται το
ίδιο interface με τις εφαρμογές των πωλήσεων και φυσικά μπορεί να αποτελέσει
κομμάτι των εφαρμογών Siebel 7. Έτσι οι χρήστες μπορούν εύκολα να πλοηγηθούν
από τις αναφορές του Usage Accelerator στη σχετική πληροφορία των εφαρμογών
Siebel Sales, ενώ παράλληλα δεν απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση.
Μία ακόμη σημαντική λειτουργία είναι το γνωστό Benchmarking. Το εργαλείο
προσφέρει benchmarks & trending. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση μπορεί ν’
αναγνωρίσει την βέλτιστη και την χειρότερη απόδοση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
(κατά τμήμα, κατά οργανισμούς, κατά γεωγραφικές περιοχές), να συγκρίνει και να
αναλάβει διορθωτική δράση.
Σημαντική λειτουργία είναι επίσης και οι ειδοποιήσεις για χρήση του συστήματος
(User Adoption Alerts), σύμφωνα με την οποία όταν υπάρχει κάποια επείγουσα
πληροφορία ή κάποια δράση που πρέπει ν’ αναληφθεί, ο χρήστης ειδοποιείται και
μάλιστα σε μηχάνημα της προτίμησής του. Το απόσπασμα του προγράμματος που
ακολουθεί δείχνει τον τρόπο που ο χρήστης εισάγει στο σύστημα όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεται για να τον ειδοποιεί όποτε κρίνεται απαραίτητο.
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Εικόνα 16: Η λειτουργία ειδοποιήσεων του χρήστη (User Adoption Alerts)

(Πηγή: http://www.siebel.com/usage-accelerator/solutions-description.shtm)

Τέλος, δίνεται και η δυνατότητα για δημιουργία ερωτημάτων των χρηστών με δική
τους πρωτοβουλία (Self-Service Requests), με δυνατότητα απαντήσεων σε
πραγματικό χρόνο σε ad-hoc ερωτήματα, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τις
απαντήσεις, καθώς και δημιουργία διαγραμμάτων, πινάκων και άλλων γραφημάτων
(πηγή: http://www.siebel.com/usage-accelerator/solutions-description.shtm).
2.2.3

Διαχείριση

Αμοιβών

και

Κινήτρων

(Incentive

Compensation

Management)
Πρόκειται για προγράμματα κινήτρων που καθορίζονται και συναντούν τους
επιχειρηματικούς στόχους και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
ευθυγραμμίσουν τη συμπεριφορά των υπαλλήλων και των συνεργατών τους με την
επιχειρησιακή στρατηγική. Οι δυνατότητες που παρέχουν τα προγράμματα είναι οι
εξής:
9 Ευέλικτος σχεδιασμός προγραμμάτων (flexible plan design): τα προγράμματα
των αμοιβών στηρίζονται σε διάφορα μέτρα μέτρησης της απόδοσης είτε
αντικειμενικά όπως ο όγκος των πωλήσεων, είτε υποκειμενικά όπως η
διοίκηση με βάση τους στόχους (MBOs) και τα σκορ ικανοποίησης των
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πελατών (customer satisfaction score). Επιπλέον, τα προγράμματα μπορούν να
προσωποποιηθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των συμμετεχόντων
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και υπευθυνότητές τους.
9 Μοντελοποίηση (modeling): λειτουργία η οποία επιτρέπει τη δημιουργία
σεναρίων

προγραμμάτων

χρησιμοποιώντας

πραγματικά

δεδομένα

και

μετρώντας παράλληλα, τον αντίκτυπό τους στην επιχειρησιακή δραστηριότητα.
9 Out-of-the-box αναφορές δικτύου (out-of-the-box web-based reporting):
σκοπός είναι η σύνδεση των στόχων και των επιπέδων πραγματοποίησης τους
με τη χρήση αναφορών μέσω του δικτύου, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να
έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τους αφορά από τα επίπεδα των
πωλήσεων, μέχρι την τελική πληρωμή τους.
9 Επίλυση διαμαχών (dispute resolution): πρόκειται για μία αυτόματη διαδικασία
κλειστού

κύκλου

(closed-looped

automated

process)

στην

οποία

χρησιμοποιώντας το ίδιο γραφικό περιβάλλον όπως και για τις αναφορές, οι
συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν ένα αίτημα μέσα στο
σύστημα και να παρατηρήσουν την κατάσταση του καθώς ακολουθεί την
προκαθορισμένη διαδικασία έγκρισης μέχρι τη λήξη του. Η επίλυση των
διαμαχών πραγματοποιείται με ένα αυτόματο τρόπο χωρίς τη χρήση των emails
και voicemails.
9 Ασφαλής και παγκόσμια λύση υψηλής απόδοσης (high-performance, secure
and global solution): η εφαρμογή της Siebel προσαρμόζεται σε εκατοντάδες
εκατομμύρια συναλλαγές και δεκάδες χιλιάδες αποδέκτες των πληρωμών, σε
ένα μοναδικό παράθυρο και με ολοκλήρωση της επεξεργασίας μέσα σε λίγες
ώρες. Ανταποκρίνεται στα πρότυπο ασφάλειας των περισσότερων οργανισμών
πληροφορικής τεχνολογίας (IT organizations) και επιτρέπει σε πολλαπλούς
οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν μία εγκατάσταση. Ακόμα υποστηρίζει
πολλαπλές γλώσσες και συναλλάγματα.
9 Ολοκλήρωση (integration): οι εφαρμογές της Siebel ενσωματώνονται με
μεγάλες επιχειρησιακές εφαρμογές οι οποίες συντηρούν δεδομένα απαραίτητα
για τους υπολογισμούς των πληρωμών με βάση τα προγράμματα των κινήτρων
(incentive payments).
9 Λειτουργία ανάλυσης (analytics functionality): οι δυνατότητες ανάλυσης που
προσφέρει η Siebel χρησιμοποιούνται στην τελική λήψη των αποφάσεων
αναφορικά με τα προγράμματα κινήτρων και πληρωμών. Για παράδειγμα, οι
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αναλυτές και οι διαχειριστές των προγραμμάτων μπορούν να προσδιορίσουν
εάν το κόστος των κινήτρων προσφέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα ή εάν οι
στόχοι

προσέγγισης

συγκεκριμένων

περιοχών

πωλήσεων

(territories)

επετεύχθησαν.
(http://www.siebel.com/incentive-compensation/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/incentive-compensation/solutions-description.shtm).
2.2.4 Κινητές Πωλήσεις (Mobile Sales)
Πρόκειται ουσιαστικά για πωλήσεις σε δίκτυο περιοχών (field sales) οι οποίες
επιτρέπουν τους πωλητές να εργάζονται εκτός γραφείου, πολύ κοντά στον πελάτη με
τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζονται από τη Siebel
είναι οι συσκευές χειρός που λειτουργούν με Windows (Handheld for Windows
Powered Devices), δηλαδή οι υπολογιστές τσέπης, οι ασύρματες συσκευές, οι
φορητοί υπολογιστές (remote laptops) και η τεχνολογία αλληλεπίδρασης φωνής με
οποιοδήποτε τηλέφωνο (interactive voice technology over any phone). Πιο
συγκεκριμένα η Siebel υποστηρίζει τις εξής λύσεις: Siebel Sales Handheld for
Windows Powered Devices, Siebel Mobile Sales Solutions for Palm OS και Siebel
Sales Wireless. Με τις συσκευές αυτές οι πωλητές έχουν πρόσβαση οπουδήποτε και
οποτεδήποτε

σε

σημαντικές

πληροφορίες

που

αφορούν

λογαριασμούς,

δραστηριότητες, ημερολόγιο, επαφές, υπαλλήλους, ευκαιρίες, λίστες τιμών, προϊόντα
και παραγγελίες. Επιτυγχάνεται πλήρης συγχρονισμός με όλες τις εφαρμογές της
Siebel και έτσι οι πωλητές μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε αίτημα των πελατών
άμεσα και αποτελεσματικά. Επιπλέον, μπορούν να δημιουργήσουν και να
ενημερώσουν τις παραγγελίες των πωλήσεων, να αναζητήσουν την πιο πρόσφατη
πληροφορία σχετικά με το προϊόν και την λίστα των τιμών και μπορούν να
βεβαιώσουν ότι πράγματι οι παραγγελίες προωθήθηκαν στο κατάλληλο προσωπικό.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι διαχειριστές του συστήματος (systems
administrators) μπορούν να διαμορφώσουν μία φορά το σύστημα και να το
αναπτύξουν σε όλες τις πλατφόρμες χωρίς επιπλέον συντήρηση και εκπαίδευση.
(http://www.siebel.com/mobile-sales/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/mobile-sales/solutions-description.shtm,
http://www.siebel.com/mobile-sales/palm.shtm).
Οι επόμενες εικόνες είναι ενδεικτικές του τρόπου χρήσης των λύσεων της Siebel.
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Εικόνα 17: Χρήση υπολογιστών τσέπης

(Πηγή: http://www.siebel.com/mobile-sales/windows-pd.shtm)
Εικόνα 18: Η χρήση ασύρματων συσκευών της Siebel

(Πηγή: http://www.siebel.com/mobile-sales/wireless.shtm)

90

2.3 Αυτοματισμός μάρκετινγκ (Marketing Automation)
2.3.1 Siebel Marketing
Το βασικότερο module στον τομέα του μάρκετινγκ αποτελεί το Siebel Marketing 7
το οποίο ανήκει στην οικογένεια αυτοματισμού του μάρκετινγκ. Η βασικότερη
λειτουργία του είναι ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η διαχείριση προσωποποιημένωνκατόπιν άδειας-καμπανιών (personalized, permission-based campaigns) σε όλα τα
κανάλια επαφής με τον πελάτη: τηλέφωνο, παραδοσιακό ταχυδρομείο, internet,
ασύρματες μηχανές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, άμεσες πωλήσεις και δίκτυο
συνεργατών. Περιλαμβάνει ακόμη δυνατότητες τμηματοποίησης και διαχείρισης
λίστας πελατών ώστε οι marketers να βελτιστοποιήσουν τις στρατηγικές
τμηματοποίησης.
Στον πυρήνα της εφαρμογής βρίσκεται μία αποθήκη δεδομένων (data repository)
με δεδομένα πελατών, συνεργατών, υπαλλήλων, προερχόμενα από όλα τα κανάλια.
Αυτή η αποθήκη παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τον πελάτη, τη βάση για την
τμηματοποίησή τους και τη δυνατότητα για τη διενέργεια καμπανιών μάρκετινγκ για
οποιονδήποτε πελάτη και μέσω οποιουδήποτε καναλιού. Μάλιστα η συγκεκριμένη
λειτουργία δεν απαιτεί ολοκλήρωση με άλλο σύστημα. Όσο για την έννοια της
καμπάνιας για κάθε πελάτη μετά από δική του άδεια, οι marketers στοχεύουν στους
πελάτες από τα κανάλια που οι ίδιοι επιθυμούν, τους επιτρέπει με άλλα λόγια να
σέβονται την ιδιωτική τους ζωή, αποφεύγοντας την ενόχληση και τη δυσαρέσκειά
τους.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα των
πελατών προέρχονται από κάθε σημείο αλληλεπίδρασης μαζί τους, ενώ το
βασικότερο αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι οι καμπάνιες μάρκετινγκ. Οι επιμέρους
λειτουργίες είναι ο Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Διαχείριση των Καμπανιών
(Complete Campaign Planning and Management), οι Καμπάνιες μέσω Στοχευόμενων
Emails (Targeted Email Campaigns) με τη χρήση του internet με emails και
eNewsletters, το Κέντρο Αλληλεπίδρασης (Profitable Interaction Center) που
σχετίζεται με την μετατροπή του απλού τηλεφωνικού κέντρου σε κέντρο επαφών για
τη διενέργεια εξερχόμενων καμπανιών τηλεμάρκετιγνκ (outbound telemarketing
campaigns) και τη διαχείριση εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό το
συντονισμό των προγραμμάτων μάρκετινγκ σε όλα τα κανάλια, το Μάρκετινγκ στο
Δίκτυο των Πωλήσεων (Higher Conversion Rates From The Field) για τη δημιουργία
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αποτελεσματικών καμπανιών πωλήσεων (field sales campaigns) αφού ουσιαστικά
αναλαμβάνονται από τους πωλητές, και η υποστήριξη των από κοινού προσπαθειών
μάρκετινγκ (Support for Joint Marketing Efforts) δηλαδή η διενέργεια καμπανιών
μέσα από το κανάλι των συνεργατών.
(http://www.siebel.com/crm/marketing-automation.shtm,
http://www.siebel.com/marketing-automation/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/marketing-automation/solutions-description.shtm).
Η κεντρική σελίδα για τον αυτοματισμό μάρκετινγκ φαίνεται στην ακόλουθη
εικόνα.
Εικόνα 19: Home page για την οικογένεια εφαρμογών του Marketing Automation της
Siebel

(Πηγή: http://www.siebel.com/marketing-automation/solutions-description.shtm)

Η διαχείριση και ο σχεδιασμός των καμπανιών μάρκετινγκ, αλλά και των
προγραμμάτων γενικότερα φαίνεται παρακάτω.
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Εικόνα 20: Πρόγραμμα μάρκετινγκ και η ροή του

(Πηγή: http://www.siebel.com/marketing-automation/solutions-description.shtm)

2.3.2 Siebel Email Marketing
Όπως υποδηλώνει ο ίδιος ο τίτλος, πρόκειται για τη λειτουργία του μάρκετινγκ
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η Siebel προσφέρει πολλές δυνατότητες
στις επιχειρήσεις που θα το χρησιμοποιήσουν. Βασικό στοιχείο η ολοκλήρωση και ο
συγχρονισμός του email με όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη. Οι επιχειρήσεις
μπορούν να στείλουν προσωποποιημένα emails με γρηγορότερη αναπληροφόρηση
(feedback) για τις αντιδράσεις των πελατών απ’ ότι το παραδοσιακό ταχυδρομείο.
Όλη η διαδικασία του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (eMarketing) υποστηρίζεται από το
email Marketing. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα για τη διαχείριση των
προτιμήσεων των πελατών με στοιχεία που τοποθετούνται από τους ίδιους τους
πελάτες, καθώς οι ίδιοι μπορούν να συμπληρώσουν αντίστοιχες φόρμες με τον τύπο
των μηνυμάτων που προτιμούν, την συχνότητα των επαφών και την γλώσσα
επικοινωνίας. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και στο κομμάτι του μάρκετινγκ,
διενεργούνται καμπάνιες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ με βάση τα
μηνύματα και τις απαντήσεις τους, οι marketers τμηματοποιούν την αγορά και
αποφασίζουν την αγορά-στόχο.
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Μία άλλη δυνατότητα είναι η δημιουργία και η διαχείριση περιεχομένου. Μέσα
από τη χρήση δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στα συστήματα της Siebel ή
ακόμη και σε εξωτερικά συστήματα, οι marketers μπορούν να προσωποποιήσουν το
περιεχόμενο των μηνυμάτων ή ακόμη και να στείλουν μαζικά κάποια μηνύματα,
αποφασίζοντας για τον χαιρετισμό, για το θέμα (subject line), τον αποστολέα (from
line) και το ίδιο το σώμα του μηνύματος, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων
πολυμέσων.
Επιπρόσθετα, μέσα από τη διαχείριση της ανταπόκρισης των μηνυμάτων (response
management), πραγματοποιείται αυτόματα ο διαχωρισμός και η κατηγοριοποίηση
των σκληρών και μαλακών bounce τύπων και διαδικασιών των μηνυμάτων,
βασισμένα σε κανόνες διαμόρφωσης. Με άλλα λόγια πρόκειται για τον διαχωρισμό
των μηνυμάτων ανάλογα με τον τρόπο ανταπόκρισης και την κατηγοριοποίηση των
περιπτώσεων που δεν παραδόθηκαν εξαιτίας συγκεκριμένων λαθών, όπως φαίνεται
στην εικόνα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι με το bounce εννοείται η ανταπόκριση
των πελατών στα μηνύματα της εταιρίας.
Εικόνα 21: Κατάσταση και τύπος της ανταπόκρισης των μηνυμάτων για επιλεγμένες
καμπάνιες

(Πηγή: http://www.siebel.com/email-marketing/solutions-description.shtm)

Εκείνο που αξίζει να τονιστεί είναι ότι το module Email Marketing αποτελεί
προαιρετικό κομμάτι για την οικογένεια των προϊόντων μάρκετινγκ της Siebel που
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σημαίνει ότι είναι διαθέσιμο και ως ξεχωριστό προϊόν για οργανισμούς που
αναζητούν μια μοναδική λύση για μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
(http://www.siebel.com/email-marketing/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/email-marketing/solutions-description.shtm).
2.3.3 Siebel eMarketing
Πρόκειται για ένα module που μοιάζει πάρα πολύ με τα προηγούμενα, ωστόσο η
βασική διαφορά του έγκειται στο γεγονός ότι αναφέρεται σε όλη τη διαδικασία του
μάρκετινγκ που πραγματοποιείται κυρίως μέσω του internet. Το ενδιαφέρον δεν
στρέφεται μόνο στις καμπάνιες μάρκετινγκ, αλλά και σε κάθε είδους προσφορά που
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου και μάλιστα μετά από επιλογή του
ίδιου του πελάτη για το κανάλι αλληλεπίδρασης και για την μεταφορά του καναλιού
επικοινωνίας σύμφωνα με τη θέλησή του. Οι προσωποποιημένες προσφορές μέσω
διαδικτύου αποτελούν βασικό σημείο και στηρίζονται στα προφίλ των πελατών,
συμπεριλαμβάνοντας

στοιχεία

όπως

παλαιότερες

αγορές,

ενδιαφέροντα,

συμπεριφορές, καθώς και δημογραφικές και γεωγραφικές πληροφορίες. Οι
προσφορές των επιχειρήσεων μέσω του διαδικτύου συγχρονίζονται με όλες τις
προσπάθειες μάρκετινγκ μέσα από τα παραδοσιακά κανάλια. Η πρόκληση είναι
βέβαια ο πλήρης συγχρονισμός όλων των προσπαθειών μάρκετινγκ τόσο online, όσο
και offline και ταυτόχρονα η «εκμετάλλευση» των πληροφοριών των πελατών
προερχόμενες από τις αλληλεπιδράσεις με τους ίδιους. Το σημαντικό είναι το γεγονός
ότι οι πληροφορίες συγκεντρώνονται στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο με όλες τις
πληροφορίες από κάθε κανάλι επαφής και όχι μόνο από το δίκτυο, καθώς
επιτυγχάνεται ολοκλήρωση με την αποθήκη δεδομένων των εφαρμογών eBusiness,
εξαλείφοντας μ’ αυτό τον τρόπο τις διπλοκαταχωρήσεις δεδομένων και κατά
συνέπεια τις μη κατάλληλες προσφορές προς τους πελάτες.
Το module Siebel eMarketing 7 μπορεί να ολοκληρωθεί με το module Διαχείρισης
των Παραγγελιών των πελατών (Siebel Customer Order Management), καθώς και με
το module Siebel Marketing 7.
(http://www.siebel.com/emarketing/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/emarketing/solutions-description.shtm).
Μία προσφορά που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα. Βέβαια εδώ τα δεδομένα αφορούν κάποιο προϊόν της Siebel, ωστόσο
διακρίνονται τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, καθώς και το γεγονός ότι και οι
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προσφορές αποτελούν μία από τις «καρτέλες» επιλογής του βασικού μενού του
module Μάρκετινγκ 7.
Εικόνα 22: Οι προσφορές στα πλαίσια του eMarketing

(Πηγή: http://www.siebel.com/emarketing/solutions-description.shtm)

2.3.4 Siebel eEvents
Είναι εκείνο το module που αναλαμβάνει τη διαχείριση των λειτουργιών του
μάρκετινγκ με βάση γεγονότα (event-based marketing). Αυτό που πρέπει να
σημειωθεί είναι η δυνατότητα που προσφέρει στις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να
εκτελέσουν μια μεγάλη ποικιλία γεγονότων όπως σεμινάρια, παρουσιάσεις
προϊόντων, εμπορικές επιδείξεις (trade shows), διασκέψεις (conferences) και
αθλητικά γεγονότα. Η Siebel υποστηρίζει ιστοσελίδα (web site) με όλα τα γεγονότα
που διοργανώνει η εκάστοτε εταιρία, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για
online συμμετοχή (online registration) και πληρωμή, με άμεσο επακόλουθο τη
μείωση του κόστους διατήρησης των γεγονότων.
Το module μπορεί να ολοκληρωθεί με το μάρκετινγκ 7, επιτρέποντας στους
marketers να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν στοχευόμενες καμπάνιες πρόσκλησης σε
διάφορα γεγονότα, άμεση πρόσβαση σε online συμμετοχή μέσα από τις προσκλήσεις
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αυτόματα να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν
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καμπάνιες υπενθύμισης. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται για τα ενδιαφέροντα
των πελατών σε γεγονότα και συναντήσεις, μπορούν να καθοδηγήσουν τις
μελλοντικές προσκλήσεις που στηρίζονται σε μετρήσιμα ενδιαφέροντα. Παράλληλα,
με τη σύνδεση των καναλιών επαφής, οι marketers των γεγονότων μπορούν να
διανείμουν ευκαιρίες πωλήσεων στα κατάλληλα κανάλια πωλήσεων για άμεση
αντίδραση και μεταβολή.
(http://www.siebel.com/events-management/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/events-management/solutions-description.shtm).
Η επόμενη εικόνα δείχνει την κεντρική ιστοσελίδα για τη διαχείριση των
προγραμμάτων μάρκετινγκ βασισμένα σε υψηλής ποιότητας γεγονότα.
Εικόνα 23: Home page για το Siebel eEvents

(Πηγή: http://www.siebel.com/events-management/solutions-description.shtm)

2.3.5 Siebel Managing Marketing Operations and Resources (Siebel MRM)
Πρόκειται για ένα εργαλείο που παρέχεται ως κομμάτι του προϊόντος Siebel
Marketing 7, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τον
σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό, την εκτέλεση και την μέτρηση της επίδρασης των
προσπαθειών μάρκετινγκ. Προσφέρει ισχυρά εργαλεία ανάλυσης, κοινή γλώσσα και
επιχειρησιακές διαδικασίες που βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές. Ο στόχος είναι
βέβαια, οι χρήστες του μάρκετινγκ να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά και
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αποδοτικά τις δραστηριότητες που αφορούν το μάρκετινγκ και να βελτιστοποιήσουν
τη χρήση των αντίστοιχων πόρων. Παρέχει πλήρης ολοκλήρωση με τις CRM
εφαρμογές και οποιαδήποτε βιομηχανική λύση της Siebel, παρέχει Partner Portal και
δυνατότητες επέκτασης για προσαρμογή ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές
MRM παγκοσμίως. Συνοπτικά προσφέρει εργαλεία για τον Σχεδιασμό του
Μάρκετινγκ (Marketing Planning), τη Διαχείριση του Προϋπολογισμού και των
Εξόδων (Budgeting and Expense Management), Αποθήκευση Βέλτιστων Πρακτικών
και Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management and Best Practices Repository),
Διαχείριση Έργου και Συνεργασία (Project Management and Collaboration),
Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management), Διαχείριση Ολοκλήρωσης και
Διανομής (Fulfillment and Distribution Management), Επιχειρησιακό Ημερολόγιο
Μάρκετινγκ (Enterprise Marketing Calendar), Οικονομικός Έλεγχος σε Πραγματικό
Χρόνο και Αναφορές (Real-Time Financial Insight and Reporting), Ολοκλήρωση με
την εκτέλεση των Διαδικασιών Μάρκετινγκ (Integration with Marketing Execution),
Ευκολία στη χρήση (Superior Ease Of Use), Συνεργασία με Τρίτα Μέρη
(Collaboration with Third Parties) και Δοκιμασμένη Αρχιτεκτονική και Ολοκλήρωση
με Επιχειρησιακές εφαρμογές (Proven Architecture and Enterprise Application
Integration).
(http://www.siebel.com/marketing-resource-management/solutions-description.shtm).
2.3.6 Siebel Loyalty Management
Τα εργαλεία που προσφέρονται στα πλαίσια αυτού του module διαχειρίζονται
προγράμματα αφοσίωσης των πελατών και δίνουν τη δυνατότητα στους αντίστοιχους
χρήστες να δημιουργήσουν ανάλογα προγράμματα με ολοκληρωμένες εφαρμογές
ανάλυσης, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης. Σκοπός είναι βέβαια η πλήρης κατανόηση
της συμπεριφοράς του πελάτη μέσα από τη σύνδεση όλων των καναλιών
επικοινωνίας και η 360ο εικόνα του ίδιου, για καλύτερη ανταπόκριση των επιπέδων
εξυπηρέτησης και προώθησης προϊόντων προς αυτόν.
Το συγκεκριμένο προϊόν της Siebel αποτελείται από τρεις ολοκληρωμένες
εφαρμογές που είναι οι Siebel Loyalty Manager, με διαδικασίες συμμετοχής μέλους,
διαχείρισης accrual, διαχείρισης επαναφοράς και διαχείρισης προγραμμάτων
προώθησης, Siebel Loyalty Customer Portal, με ιστοσελίδα η οποία επιτρέπει στα
εγγραφόμενα μέλη του προγράμματος αφοσίωσης να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
μέσω διαδικτύου, και οι εφαρμογές Siebel Loyalty Partner Portal οι οποίες
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επιτρέπουν στις επιχειρήσεις την ολοκλήρωση των προγραμμάτων πιστότητας με τα
κανάλια διανομής, τα προγράμματα και τις προσφορές των συνεργατών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το Customer Portal προσφέρει τη δυνατότητα στους ίδιους τους
πελάτες να ενημερώσουν οι ίδιοι κάποιες πληροφορίες που τους αφορούν,
συμπεριλαμβανομένων προσωπικών προφίλ, αριθμών πιστωτικών καρτών και
προτιμήσεις επαφών. Επιπλέον, βασική διαφορά αυτού του portal με άλλες
ιστοσελίδες είναι η ολοκλήρωση με το Loyalty Manager (η οποία επιτυγχάνεται και
με το Partner Portal) γεγονός που εκτός των άλλων προσφέρει και αυτόματο
συγχρονισμό δεδομένων, και τέλος η διαχείρισή του διενεργείται με πρότυπα
(templates) του internet τα οποία δημιουργούν μία αίσθηση οικειότητας, καθώς έχουν
τα ίδια, ίσως και περισσότερα χαρακτηριστικά των πιο δημοφιλών προγραμμάτων
αφοσίωσης στο διαδίκτυο.
(http://www.siebel.com/loyalty-management/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/loyalty-management/loyalty-management.shtm,
http://www.siebel.com/loyalty-management/loyalty-customer-portal.shtm,
http://www.siebel.com/loyalty-management/loyalty-partner-portal.shtm).
Η αρχιτεκτονική του module Loyalty Management φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.
Σχήμα 11: Αρχιτεκτονική Loyalty Management

(Πηγή: http://www.siebel.com/loyalty-management/solutions-description.shtm)
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2.4 Τηλεφωνικό κέντρο και εξυπηρέτηση (Call Center and Service)
2.4.1 Siebel Call Center
Οι εφαρμογές τηλεφωνικού κέντρου της Siebel συγχωνεύουν σε μία κοινή
πλατφόρμα, με τη βοήθεια ενός εξυπηρετητή (communication server), όλα τα
κανάλια επικοινωνίας με τον πελάτη συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου, του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), του chat, του fax, των ασύρματων μηνυμάτων
(wireless messaging), της τεχνολογίας φωνής μέσω του διαδικτύου (Voice over IP)
και γενικότερα κάθε τεχνολογίας που προσφέρει το internet. Μ’ αυτό τον τρόπο οι
χρήστες διαχειρίζονται πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας τόσο για την εξυπηρέτηση
και την υποστήριξη των πελατών, όσο και για τις πωλήσεις, μετατρέποντας το απλό
τηλεφωνικό κέντρο σε κέντρο επικοινωνίας (contact center). Η αρχιτεκτονική των
εφαρμογών της Siebel στηρίζεται στο internet, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στους
χρήστες μία πολυμεσική επιφάνεια εργασίας (multi-media desktop), με δυνατότητες
ανάλυσης, δημιουργίας αναφορών και υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης. Η κεντρική
σελίδα όλης της οικογένειας εφαρμογών τηλεφωνικού κέντρου και εξυπηρέτησης
είναι η ακόλουθη.
Εικόνα 24: Home page του τηλεφωνικού κέντρου

(Πηγή: http://www.siebel.com/call-center/solutions-description.shtm)

Το τηλεφωνικό κέντρο της Siebel αποτελεί τη βάση για την υποστήριξη όλων των
βασικών εφαρμογών στον τομέα της εξυπηρέτησης (όπως η διαχείριση του επιπέδου
εξυπηρέτησης με τις αντίστοιχες συμφωνίες-Service Level Management and Service
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Level Agreements), αλλά και στον τομέα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων μέσα
από τη διαχείριση ευκαιριών (opportunity and pipeline management), καμπανιών
(campaign management), προγραμμάτων τηλεμάρκετινγκ (telesales and telemarketing
functionality), περιοχών πωλήσεων (territory management), μέσα από την υποστήριξη
μεθοδολογίας πωλήσεων (sales methodology support) και προγράμματα κινήτρων και
επίτευξης στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων (quotas and
incentive compensation), λειτουργίες οι οποίες αναλύθηκαν σε προηγούμενες
ενότητες. Από τις πιο σημαντικές δυνατότητες του κέντρου επικοινωνίας είναι και το
εργαλείο βοήθειας (Siebel HelpDesk) που βοηθάει πελάτες και χρήστες να λύσουν
απορίες, να υποβάλλουν ερωτήματα ή παράπονα και να λάβουν άμεσες απαντήσεις
μέσα από μία Online οθόνη. Η λειτουργία πραγματοποιείται μέσα από FAQs και
δυνατότητες έρευνας, ενώ ταυτόχρονα οι κατάλληλοι χρήστες μπορούν να
απαντήσουν σε τυχόν αιτήματα των υπαλλήλων από τη δική τους οθόνη (HelpDesk
Agent screen).
http://www.siebel.com/crm/call-center-software.shtm,
http://www.siebel.com/call-center/knowing-customer.shtm,
http://www.siebel.com/call-center/support-for-multiple-c.shtm,
http://www.siebel.com/call-center/service-capabilities.shtm,
http://www.siebel.com/call-center/telesales-capabilities.shtm,
http://www.siebel.com/call-center/it-service-management.shtm,
http://www.siebel.com/call-center/hr-shared-services.shtm,
http://www.siebel.com/call-center/klowledge-management.shtm,
http://www.siebel.com/call-center/improve-agen-product.shtm,
http://www.siebel.com/call-center/data-quality.shtm).
2.4.2 Siebel Field Service
Το module της εξυπηρέτησης των πελατών σε όλο το δίκτυο πωλήσεων της
επιχείρησης αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση πολλαπλών καναλιών, με δυνατότητες
ολοκλήρωσης με όλες τις εφαρμογές της Siebel, αλλά και με υπάρχοντα συστήματα
της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η σύνδεση όλων των συστημάτων της επιχείρησης
που σχετίζονται με τον πελάτη είναι απαραίτητη για την καλύτερη εξυπηρέτησή του,
γι’ αυτό και η αρχιτεκτονική της Siebel υποστηρίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό
των ροών των πληροφοριών και των διαδικασιών σε πολλαπλές εφαρμογές,
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό για κάθε επιχειρησιακή λειτουργία και
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αποφεύγοντας την κατάργηση των υπαρχόντων συστημάτων των επιχειρήσεων, αφού
η παρουσία τους κρίνεται πια απαραίτητη. Όσο για την πλοήγηση στο σύστημα,
πραγματοποιείται με το περιβάλλον που γνωρίζουν καλύτερα οι χρήστες, δηλαδή
μέσα από ένα web browser με επέκταση των δυνατοτήτων από την Siebel και με
εξάλειψη της ανάγκης για εγκατάσταση τοπικού λογισμικού.
Η εξυπηρέτηση όλου του δικτύου των πελατών όπου και αν βρίσκονται,
περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η διαχείριση των λογαριασμών, των επαφών και των
δραστηριοτήτων με συγχρονισμό ημερολογίου, επαφής και προγραμματισμένης
δραστηριότητας (account, contact and activity management). Τα παραπάνω
αναλύθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους (βλέπε αυτοματισμό των πωλήσεων)
ωστόσο δεν είναι περίεργο που υποστηρίζονται και από τον τομέα της εξυπηρέτησης.
Σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει κάτι παρόμοιο, αν όχι σε όλες, καθώς η Siebel
προσφέρει «πακέτα» λύσεων, άρα και αντίστοιχες λειτουργίες σε καθένα από αυτά.
Πέρα όμως από αυτό, σε περίπτωση ολοκληρωμένης λύσης CRM οι λειτουργίες είναι
κοινές και προσφέρονται σε κάθε χρήστη από όποιο τομέα και αν προέρχεται.
Στην εξυπηρέτηση των πελατών εκείνο που αξίζει ν’ αναφερθεί είναι η Διαχείριση
των Αιτημάτων Εξυπηρέτησης (Service Request Management) στην οποία οι χρήστες
μπορούν εύκολα και με ακρίβεια να δημιουργήσουν, να αναθέσουν και να
διαχειριστούν οποιοδήποτε αίτημα του πελάτη. Εκείνοι που αναλαμβάνουν έπειτα την
επίλυση του προβλήματός, έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.
Σημαντική επίσης είναι η Διαχείριση των Συμβολαίων και των Εγγυήσεων
(Contract and Warranty Management), λειτουργίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις
ελέγχουν ανά πάσα στιγμή κάθε στοιχείο της εξυπηρέτησης που αφορά τον πελάτη
και όχι μόνο, καθώς σε ένα συμβόλαιο καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια που τον αφορά.
Καθορίζονται στοιχεία όπως η διάρκεια τυχόν εγγύησης, το κόστος της αντίστοιχης
εξυπηρέτησης, ο αριθμός των ελαττωματικών προϊόντων που πιθανών να
επιστραφούν βασισμένα στις εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την ίδια την επιχείρηση.
Ο εκάστοτε χρήστης σε μία μόνο οθόνη έχει συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που
απαιτείται να γνωρίζει, ώστε να καλύψει τις δεσμεύσεις της επιχείρησης, κάτι που
διακρίνεται στην ακόλουθη εικόνα:
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Εικόνα 25: Οι συμφωνίες με τους πελάτες και τα στοιχεία τους

(Πηγή: http://www.siebel.com/field-service/solutions-description.shtm)

Το module της Siebel υποστηρίζει ακόμη την Διαχείριση των Κεφαλαίων (Asset
Management) με την οποία πραγματοποιείται ανίχνευση των εγγυήσεων σε πολλαπλά
επίπεδα, δηλαδή ανιχνεύονται εκείνα τα προϊόντα με έγκυρη ή όχι εγγύηση και
αποφασίζεται η επιδιόρθωση ή η αντικατάστασή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την
σύνδεση των «αποθεμάτων εξυπηρέτησης» της επιχείρησης, με τις βάσεις δεδομένων
των πελατών. Πολλές επιχειρήσεις προβαίνουν σε αναίτια έξοδα γιατί δεν γνωρίζουν
ποια είναι η ακριβής κατάσταση των εγγυήσεών των προϊόντων που παραδίδουν
(warranty status).
Η προληπτική συντήρηση (preventive maintenance) είναι ένα άλλο βασικό
στοιχείο του module της Siebel, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιείται διαχείριση
και αυτοματοποίηση πολύπλοκων προληπτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, οι
ίδιοι οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα εξυπηρέτησης και ανάλογες
δραστηριότητες αυτόματα, καθώς συγκεκριμένα assets entitlements προϊόντα
συνδέονται με προγράμματα προληπτικής εξυπηρέτησης τα οποία προσδιορίζουν τις
πράξεις που πρέπει να λάβουν χώρα και τα προϊόντα που πρέπει να καλυφθούν,
βασισμένα σε κριτήρια όπως ο χρόνος (time interval), η χρήση (usage), ή γεγονότα
ειδοποίησης (event-triggers) ή κάποιο άλλο στοιχείο-κατώφλι (threshold) το οποίο
εφ’ όσον ξεπεραστεί, προκαλεί την αντίστοιχη δράση για την αντιμετώπισή του.
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Επιπλέον, η βελτιστοποίηση του προγράμματος (schedule optimization) των
υπεύθυνων υπαλλήλων είναι ένα άλλο βασικό σημείο στην εξυπηρέτηση των
πελατών. Οι επιμέρους λειτουργίες πραγματοποιούνται αυτόματα και οι χρήστες όχι
μόνο βλέπουν το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κάθε περιοχής, αλλά μπορούν να
τοποθετήσουν νέες δραστηριότητες (λειτουργία drag-and-drop) στον πίνακα dispatch
(dispatch board). Ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον διαχειριστή
καθηκόντων (assignment manager) για να συγκρίνουν τις ικανότητες των υπαλλήλων
με αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και επιστρέφουν μία
λίστα με διαβαθμίσεις για το προσωπικό της εξυπηρέτησης στον ίδιο πίνακα.
Επείγουσες

περιπτώσεις

άμεσα

προωθούνται

στο

κατάλληλο

προσωπικό

εξυπηρέτησης μέσω αυτόματης σελιδοποίησης (paging) και ασύρματων μηνυμάτων.
Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα με τα
πεδία που δείχνουν τον τύπο της δραστηριότητας, την διάρκεια της εξυπηρέτησης και
το χρόνο έναρξης και λήξης και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Εικόνα 26: Προγραμματισμός δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης

(Πηγή: http://www.siebel.com/field-service/solutions-description.shtm)

Παράλληλα, οι μηχανικοί της εξυπηρέτησης των περιοχών (όπως λέγεται το
αντίστοιχο προσωπικό εξυπηρέτησης), μπορούν να διαχειριστούν και να βρουν
πληροφορίες και λύσεις χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες Διαχείρισης Γνώσης
(Knowledge management) της Siebel όπως την Siebel Search και την Service
Encyclopedia. Στην πρώτη περίπτωση πραγματοποιείται ανίχνευση πληροφοριών από
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τις επιχειρησιακές βάσεις γνώσης συμπεριλαμβανομένων τεχνικών κειμένων, βίντεο,
χαρακτηριστικά προϊόντων, λειτουργικές διαδικασίες, FAQs, ιστοσελίδες και
γνωστές λύσεις εξυπηρέτησης πελατών. Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση,
πρόκειται για μία πολυμεσική αποθήκη υλικού μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης με
δυνατότητα σύνδεσης στο internet, την οποία οι επαγγελματίες της εξυπηρέτησης
περιοχών (field service professionals) χρησιμοποιούν για την πληροφόρησή τους και
την καλύτερη ανταπόκριση στους πελάτες. Η εγκυκλοπαίδεια περιλαμβάνει πλούσιες
λεπτομέρειες στα προϊόντα, στην τιμολόγηση, σε διαδικασίες και θέματα
εξυπηρέτησης, και γενικότερα στοιχεία για την εταιρία Ακόμη μπορεί να περιέχει
λογιστικά φύλλα (datasheets), λευκές σελίδες (white papers), βίντεο, συνδέσεις με το
δίκτυο (web links) και άλλα δεδομένα.
Μία άλλη δυνατότητα που προσφέρει η Siebel στα πλαίσια του module field
service, είναι η βελτιστοποίηση κομματιών και η μεταφορά τους (optimized parts and
logistics) και οι λειτουργίες που περιλαμβάνει ξεκινούν από τον έλεγχο της
διαθεσιμότητας και της καταλληλότητας των αποθεμάτων-ανταλλακτικών, την
πολιτική για τον τρόπο αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης, μέχρι την αυτόματη
παραγγελία και διαχείριση της όλης μεταφοράς τόσο από τον προμηθευτή στην
επιχείρηση, όσο και από την τελευταία στον πελάτη. Με μια απλή αναφορά οι
λειτουργίες είναι οι εξής: Διαχείριση Κομματιών Εξυπηρέτησης (Service Parts
Management), Είσοδος Παραγγελίας (Order Entry), Εφοδιαστική κομματιών (Parts
Logistics),

Διαχείριση

Εφοδιαστικής

(Logistics

Management),

Διαχείριση

Επιδιορθώσεων (Repair Management), Αποστολή και Λήψη (Shipping and
Receiving).
Αξίζει ακόμη να τονιστεί ότι μέσα από η Διαχείριση της Αποθήκης κάθε
πληροφορίας Εξυπηρέτησης (Service inventory management), υποστηρίζεται
ουσιαστικά όλη η εξυπηρέτηση του δικτύου των περιοχών, παρέχοντας πληροφόρηση
σε πραγματικό χρόνο για όλο τον κύκλο ζωής της εξυπηρέτησης των πελατών. Τέλος,
η παρουσία εργαλείων ανάλυσης και αναφορών (analytics and reporting) κρίνεται
απαραίτητη, ενώ και οι βέλτιστες πρακτικές (best practices) με εργαλεία βοήθειας
εξυπηρέτησης (service assistant) και διαχείρισης ροής των εργασιών και escalation
(workflow

and

escalation

management),

βοηθούν

τους

επαγγελματίες

να

ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πελατών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.
(http://www.siebel.com/fiel-service/software-solution.shtm,
http://www.siebel.com/fiel-service/solutions-description.shtm).
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2.4.3 Siebel eService
Το module eService της Siebel αποτελεί πύλη στο διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση
των πελατών 24 ώρες την ημέρα για 7 ημέρες την εβδομάδα. Λειτουργεί ως λύση
Self-Service ή Assisted Service στο internet για κάθε χρήστη και βοηθάει την
επιχείρηση στη μείωση του κόστους και του όγκου των επαφών των πελατών,
αποφεύγοντας περισσότερο δαπανηρές λύσεις όπως είναι το τηλέφωνο. Οι πελάτες
μπορούν να λύσουν ορισμένα τουλάχιστον, προβλήματά τους πιο άμεσα. Η
συγκεκριμένη λύση είναι εύκολη στην εγκατάσταση, αποτελεί μία ολοκληρωμένη
λύση δικτύου και διαμορφώνεται εύκολα για την καλύτερη προσαρμογή της στις
μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
Πρόκειται για μία προσωποποιημένη πύλη (personalized portal) στην οποία οι
πελάτες έχουν άμεση πρόσβαση στην πιο πρόσφατη πληροφορία. Ο καθένας
εισέρχεται στα προσωπικά του στοιχεία όπως τις πρόσφατες αιτήσεις εξυπηρέτησης,
την συμπλήρωση φορμών για παραγγελία προϊόντων, την πρόσβαση σε βάσεις
δεδομένων της επιχείρησης και υποβολή ερωτήσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα
(trouble-shoot problems) και όλα πραγματοποιούνται από μία τοποθεσία της οποίας η
κεντρική σελίδα φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
Εικόνα 27: Home page για το module eService

(Πηγή: http://www.siebel.com/web-service/solutions-description.shtm)
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Η πύλη εξυπηρέτησης των πελατών παρέχει δυνατότητες όπως Διαχείριση
Αιτημάτων Εξυπηρέτησης (Service Request Management), με προώθηση αιτήσεων,
με προτεινόμενες λύσεις των χρηστών και το κυριότερο με άμεση αναπληροφόρηση
από τους πελάτες για το επίπεδο της ικανοποίησής τους η οποία είναι αμέσως
διαθέσιμη στους χρήστες του τηλεφωνικού κέντρου για παραπέρα βελτιώσεις, με
έρευνα στη βάση γνώσης της επιχείρησης (searchable knowledge base), με ερωτήσεις
και λύσεις που έχουν δοθεί στο παρελθόν, με κείμενα με οδηγίες χρήσης, με
τεκμηρίωση της λειτουργίας των προϊόντων, με ασφάλεια στη χρήση και περιορισμό
στην πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και με επιστροφή των
αποτελεσμάτων ταξινομημένα με βάση τη σχετικότητά τους. Όμως η ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση περιλαμβάνει επιπλέον τη δυνατότητα για online συνομιλία με κάποιον
ειδικό (Intelligent Online Expert), τα αποτελέσματα της οποίας αποτελούν
εισερχόμενα στοιχεία για τη βάση δεδομένων της επιχείρησης, τη δυνατότητα να
δουν οι πελάτες τις παραγγελίες που έχουν εισαχθεί και από τους χρήστες του
τηλεφωνικού κέντρου (Order and RMA Tracking), καθώς και οι ίδιοι να
διαχειριστούν τα δικά τους assets (Complete Asset Management).
Σημαντική είναι η λειτουργία της ανίχνευσης των υποκαταστημάτων της
επιχείρησης με τη βοήθεια του branch locator. Επιτρέπει στους πελάτες να
αναγνωρίσουν τα καταστήματα ή τα υποκαταστήματα του οργανισμού που
βρίσκονται εγγύτερα σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Η εμφάνιση των
αποτελεσμάτων γίνεται με order of proximity μαζί με σχετικές πληροφορίες που
αφορούν τα ονόματα των περιοχών, τις διευθύνσεις, τις ώρες λειτουργίες, τους
τηλεφωνικούς αριθμούς και την ακριβή απόσταση. Οι πελάτες ακόμη μπορούν να
κατεβάσουν έναν χάρτη αλληλεπίδρασης και λεπτομερείς οδηγίες για τους δρόμους.
Η όλη διαδικασία φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα.
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Εικόνα 28: Το εργαλείο Branch Locator

(Πηγή: http://www.siebel.com/web-service/solutions-description.shtm)
Εκτός από την ασφάλεια στην πρόσβαση, η Siebel υποστηρίζει επιλεκτική
πρόσβαση των πελατών στα εργαλεία. Μόνο οι πελάτες με ενεργούς λογαριασμούς
εξυπηρέτησης (entitlements) μπορούν να υποβάλλουν νέες αιτήσεις εξυπηρέτησης, να
ανιχνεύσουν παραγγελίες και να ζητήσουν συνεδριάσεις με κάποιο στέλεχος μέσω
διαδικτύου. Οι πελάτες που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά έχουν
πρόσβαση σε FAQs, στα εργαλεία αυτό-διάγνωσης της Siebel (self-diagnostic tools)
και στα εργαλεία διαχείρισης γνώσης (eService knowledge management tools).
Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα για τους πελάτες να λαμβάνουν όποια
πληροφόρηση επιθυμούν με ασύρματη τεχνολογία. Η Siebel υποστηρίζει τη
λειτουργία Self-Service Wireless η οποία σε συνδυασμό με τη λειτουργία Siebel
Wireless Messaging, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να στείλουν στους
πελάτες

τους

μηνύματα

ειδοποίησης

εξυπηρέτησης

σε

πραγματικό

χρόνο

χρησιμοποιώντας μία ποικιλία τύπων ασύρματων μηνυμάτων όπως SMS, TAP, email,
FLEX και άλλα μηνύματα κειμένου. Τέλος, ο συνδυασμός των modules eService,
Call Center, Field Service και email Response (βλέπε παρακάτω) μπορεί να
προσφέρει στην επιχείρηση όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για μία ολοκληρωμένη
εικόνα του πελάτη (http://www.siebel.com/web-service/solutions-description.shtm).
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2.4.4 Siebel Email Response
Πρόκειται για ένα module και ταυτόχρονα για μία ολοκληρωμένη επιχειρησιακή
εφαρμογή της Siebel (όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα modules), η οποία έχει
δημιουργηθεί αποκλειστικά για την ανταπόκριση σε μεγάλο όγκο ηλεκτρονικών
μηνυμάτων χωρίς την επέμβαση κάποιου χρήστη. Προσφέρει κανόνες δρομολόγησης
και ουράς αναμονής που στέλνουν τα εισερχόμενα μηνύματα στους καταλληλότερους
χρήστες για επεξεργασία, ωστόσο όταν εισέλθει ένα μήνυμα, αυτόματα αποστέλλεται
ένα προσωποποιημένο αναγνωριστικό μήνυμα στον πελάτη. Κάθε μήνυμα περιέχει
ένα νούμερο ανίχνευσης που βοηθάει στην εξασφάλιση της έγκαιρης επίλυσης του
προβλήματος και δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να ακολουθήσουν (follow-up)
με το ερώτημά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή οποιουδήποτε
άλλου καναλιού επικοινωνίας. Επιπλέον, τα εισερχόμενα μηνύματα αυτόματα
συνδέονται με τον πελάτη που τα έχει στείλει, δίνοντας τη δυνατότητα στην
επιχείρηση να δημιουργήσει ένα ιστορικό επικοινωνίας για κάθε πελάτη.
Προσφέρει διάφορες λειτουργίες στις επιχειρήσεις που το υιοθετούν, τα
εισερχόμενα στοιχεία προέρχονται κατά βάση από το internet, ενώ τα εξερχόμενα
είναι ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στους πελάτες. Βασίζεται στην ίδια
αρχιτεκτονική δικτύου όπως όλες οι επιχειρησιακές εφαρμογές της Siebel και
προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε πρότυπο πληροφορικής τεχνολογίας (Information
technology) της επιχείρησης. Ανάμεσα στις λειτουργίες που παρέχει περιλαμβάνεται
ο έλεγχος της ορθογραφίας (spell check) για οποιαδήποτε γλώσσα χρησιμοποιείται,
δηλαδή μια μηχανή ελέγχου που μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή
eBusiness της Siebel, και δυναμικά πρότυπα ανταπόκρισης (dynamic response
templates) τα οποία αποτελούνται από λίστες με προκαθορισμένα προσχέδια
απαντήσεων στα εισερχόμενα emails. Ακόμη οι χρήστες μπορούν να αποφασίσουν
την ροή αποστολής των μηνυμάτων χωρίς επιπλέον προγραμματισμό (workflow
driven email processing) ενώ ταυτόχρονα, από ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον οι
χρήστες μπορούν να δουν την σειρά αναμονής των εισερχομένων μηνυμάτων, έχουν
πρόσβαση σε όλο το ιστορικό του πελάτη και στο προφίλ, μπορούν να προσθέσουν
συνημμένα αρχεία στα emails και να απαντήσουν σε πολύπλοκα θέματα
εξυπηρέτησης μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Εξυπηρέτησης (Service
Request Management System).
(http://www.siebel.com/email-management/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/email-management/solutions-description.shtm).
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2.4.5 Siebel Mobile Service
Το συγκεκριμένο module της Siebel μοιάζει με το module Field Service σε όλες
σχεδόν τις λειτουργίες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η διαφορά είναι περισσότερο
εννοιολογική και αυτό γιατί η κινητή εξυπηρέτηση σχετίζεται με το σύνολο των
υπαλλήλων που ασχολούνται μ’ αυτό τον τομέα και επιθυμούν απλά να έχουν
πρόσβαση στα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν οποιαδήποτε στιγμή, ενώ στην
περίπτωση του δικτύου εξυπηρέτησης, οι επαγγελματίες ασχολούνται ακριβώς μ’
αυτή τη διαδικασία, καθώς η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται πάντοτε
έξω από τα όρια της επιχείρησης και στις περισσότερες περιπτώσεις στο σημείο που
επιθυμεί ο πελάτης.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι η κινητή εξυπηρέτηση προσφέρει
απομακρυσμένη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες πελατών και σε πραγματικό
χρόνο. Υποστηρίζει πολλές και ποικίλες κινητές πλατφόρμες (mobile platforms) όπως
ασύρματα τηλέφωνα και pagers, υπολογιστές τσέπης και φορητούς. Προσφέρει τρεις
βασικές δυνατότητες: Siebel Service Wireless, Siebel Service Handheld και Siebel
Service Remote. Η πρώτη αναφέρεται κυρίως στα κινητά τηλέφωνα και στα
ασύρματα μηνύματα όπως SMS και WAP, και στη χρήση ενός WML ή HTML
browser σε κινητό τηλέφωνο ή handheld συσκευή. Η δεύτερη περίπτωση είναι μία
φορητή, offline λύση που αφορά κυρίως τους φορητούς υπολογιστές και τις
μικρότερες συσκευές τσέπης οι οποίες τις περισσότερες φορές λειτουργούν με τη
δύναμη των windows. Η συγκεκριμένη λύση προσφέρει σχεδόν τις ίδιες δυνατότητες
με την ασύρματη τεχνολογία, αλλά και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά.
Υποστηρίζει τις λειτουργίες διαχείρισης λογαριασμών (account management),
επικοινωνίας (contact management) και ανίχνευσης δραστηριοτήτων (activity
tracking). Στην τρίτη περίπτωση οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να «τρέξουν»
το πρόγραμμα Siebel Field Service σε φορητό υπολογιστή (laptop) παρέχοντας
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορητών υπολογιστών και του
εξυπηρετητή (server) της επιχείρησης. Η τεχνολογία Siebel Remote Service
προσφέρει συγχρονισμό των εγγραφών στον φορητό υπολογιστή με τα δεδομένα στον
server μέσα από δίκτυα LANs, WANs, δίκτυα μέσω τηλεφώνου (dial-up connections)
και μέσω internet. Το σημαντικό σ’ αυτό το σημείο είναι ότι πέρα από την εισαγωγή
δεδομένων, συντηρεί και κινητή βάση δεδομένων (mobile database) ενώ υπάρχει η
δυνατότητα ο χρήστης να εργάζεται ταυτόχρονα με την εισαγωγή των δεδομένων
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(http://www.siebel.com/mobile-service/software-solutions.shtm,
http://www.siebel.com/mobile-service/solution-description.shtm).

2.5 CRM OnDemand
Το προϊόν της Siebel CRM OnDemand αποτελεί την προσπάθεια της εταιρίας να
ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Όλες οι επιχειρήσεις
αναγνωρίζουν ότι προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους, είναι
σχεδόν απαραίτητο όλοι οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες να έχουν πρόσβαση στο
κεντρικό CRM σύστημα της εταιρίας. Ωστόσο, διαφορετικού είδους οργανισμοί και
διαφορετικού είδους χρήστες στο εσωτερικό αυτών, έχουν διαφορετικές λειτουργικές
απαιτήσεις από ένα CRM σύστημα. Για παράδειγμα, χρήστες όπως τα στελέχη
πωλήσεων ή οι εκπρόσωποι του τηλεφωνικού κέντρου απαιτούν ένα πλήρες CRM
σύστημα. Αντίθετα, απλοί, περιστασιακοί χρήστες όπως ένα στέλεχος στο
κατασκευαστικό τμήμα κάποιας απομακρυσμένης μονάδας απαιτεί μία απλή και
εύκολη στη χρήση CRM εφαρμογή με μία βασική λειτουργία. Οι οργανισμοί
αναζητούν λύσεις που ισορροπούν μεταξύ λειτουργικότητας, χρησιμότητας και
κόστους.
Σ’ αυτή την πρόκληση προσπαθεί να ανταποκριθεί και η Siebel με μία νέα
προσφορά η οποία συναντά τις ανάγκες των περιστασιακών χρηστών, των
επιχειρησιακών συνεργατών και τις απομακρυσμένες μονάδες των επιχειρήσεων. Το
προϊόν περιλαμβάνει modules πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης, καθώς και
ενσωματωμένα εργαλεία ανάλυσης. Προσαρμόζεται στις λειτουργικές ανάγκες των
επιχειρήσεων και παρέχεται ως hosted υπηρεσία από την IBM Global Services.
Πρόκειται για υπηρεσία που παρέχεται μέσω του internet και η πρόσβαση σ’ αυτήν
πραγματοποιείται με ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο δίκτυο (internet browser), του
οποίου το γραφικό περιβάλλον είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
επιτυγχάνεται η γρήγορη υιοθέτησή του από τους χρήστες χωρίς επιπλέον
εκπαίδευση. Σημαντικό είναι επίσης το στοιχείο της ολοκλήρωσης του προϊόντος με
τις επιχειρησιακές εφαρμογές (enterprise applications) της Siebel, με άμεσο
επακόλουθο όλοι οι χρήστες, είτε χρησιμοποιούν τις ολοκληρωμένες εφαρμογές, είτε
το CRM OnDemand, μοιράζονται την ίδια, ενοποιημένη και μοναδική εικόνα των
πελατών, καθώς μπορούν να μοιραστούν και να μεταφέρουν δεδομένα. Σύμφωνα με
την ίδια τη Siebel, πρόκειται για την πρώτη και μοναδική λύση hosted CRM η οποία
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σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να συνεργάζεται με τις on premise λύσεις CRM της Siebel,
προσφέροντας παράλληλα και ένα μονοπάτι μετάβασης στις ολοκληρωμένες
εφαρμογές τις εταιρίας. Η σχέση των δύο προϊόντων απεικονίζεται στο επόμενο
σχήμα:
Σχήμα 12: Σχέση μεταξύ του CRM OnDemand και του CRM On Premise

(Πηγή: http://www.siebel.com/for-everyone/ondemand.shtm)

Μερικές από τις επιχειρήσεις που υιοθέτησαν την λύση CRM OnDemand είναι η
Kodak, η XEROX, η CATERPILLAR, η Hewlett Packard, η NASDAQ και διάφορες
άλλες.
(http://www.siebel.com/for-everyone/ondemand.shtm,
http://www.crmondemand.com/).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: SAP
1. Γενικά στοιχεία για την εταιρία
Η εταιρία SAP αναγνωρίστηκε ως ηγέτης στην προσφορά συνεργατικών
επιχειρησιακών λύσεων για όλους τους τύπους των βιομηχανιών και για κάθε μεγάλη
αγορά. Ιδρύθηκε το 1972, αποτελεί την μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο, εταιρία
ανάπτυξης ενδο-επιχειρησιακού (inter-enterprise) λογισμικού και τον τρίτο
μεγαλύτερο

προμηθευτή

παγκοσμίως

ανεξάρτητου

λογισμικού

(independent

software). Σήμερα μετρά 12 εκ. χρήστες, 84000 εγκαταστάσεις, 1500 συνεργάτες και
30000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 50 χώρες. Εδρεύει στο Walldorf της
Γερμανίας ενώ στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την SAP Hellas.
Στο χώρο της Διαχείρισης των Πελατειακών Σχέσεων δραστηριοποιείται με το
προϊόν mySAP CRM το οποίο αποτελεί κομμάτι του mySAP Business Suite. Με
άλλα λόγια, αποτελεί μέλος μιας οικογένειας επιχειρησιακών λύσεων με δυνατότητα
προσαρμογής και ολοκλήρωσης στα διαφορετικά τεχνολογικά περιβάλλοντα των
επιχειρήσεων, με καθορισμένες λειτουργίες για την εκάστοτε βιομηχανία, με
απεριόριστη κλιμάκωση (scalability) και εύκολη συνεργασία με το internet. Το
προϊόν mySAP Business Suite αποτελείται από το mySAP CRM, το mySAP ERP, το
mySAP Product Lifecycle Management, το mySAP Supplier Relationship
Management και το mySAP Supply Chain Management.
Το προϊόν απευθύνεται σχεδόν σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας και
συγκεκριμένα στις φαρμακευτικές εταιρίες, στα νοσοκομεία και στις κλινικές, σε
τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες, σε μεταφορικές εταιρίες, σε εταιρίες υψηλής
τεχνολογίας βιομηχανικού εξοπλισμού, σε εταιρίες Leasing, σε εταιρίες μέσων
μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, σε επιχειρήσεις δημόσιου τομέα και
λιανεμπορίου.
Στην Ελλάδα υπάρχουν οι εξής εγκαταστάσεις: Plaisio Computers (Interaction
Center, Marketing), Alpha Copy (Complaint Management, Service Management, EService), Shelman (Mobile Sales), Citroen ΑΕΒΕ (Survey Management) και Εθνική
Τράπεζα (Marketing). Σημειώνεται ότι στις παρενθέσεις αναφέρεται το module ή
σύστημα που υιοθέτησε κάθε εταιρία.
(http://www.sap.com/company/index.aspx,
http://www.sap.com/solutions/business-suite/index.aspx?pageview=text).
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2. mySAP CRM
2.1 Τα modules
Το προϊόν mySAP CRM αποτελείται από τα εξής modules:
9 Marketing
9 Sales
9 Service
9 Interaction Center operations and management
9 Channel management
9 CRM Analytics
9 CRM Field applications
9 E-commerce
Το προϊόν της SAP στηρίζεται σε ανοιχτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική,
υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες και διάφορα τεχνολογικά περιβάλλοντα, καθώς
μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και των
επιχειρησιακών λύσεων mySAP. Υποστηρίζει τα βασικά πρότυπα της βιομηχανίας
και τις τεχνολογίες του δικτύου (web technologies) όπως XML, SOAP, LDAP,
HTTP, Java 2 Enterprise Edition (J2EE) και βάσεις δεδομένων (Oracle, IBM DB2,
MS SQL), εφαρμογές, λειτουργικά συστήματα και υλικό (hardware), σχεδόν από
κάθε μεγάλο προμηθευτή. Το προϊόν είναι προσαρμοσμένο για συγκεκριμένους
οικονομικούς κλάδους και διατίθεται τόσο on premise, όσο και hosted. Η λειτουργία
κάθε module είναι ανεξάρτητη και μπορεί να διατεθεί είτε ξεχωριστά το καθένα από
αυτά, είτε και ως ολοκληρωμένη λύση (http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/techicaldetails/index.aspx?pageview=text).

2.2 Η αρχιτεκτονική του mySAP CRM
Το mySAP CRM αποτελεί συστατικό ενός μεγαλύτερου συστήματος που
προσφέρει η SAP, το mySAP.com, (βλέπε και παράγραφο 1), όπως φαίνεται στο
ακόλουθο σχήμα:
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Σχήμα 13: Το CRM και η οικογένεια προϊόντων της SAP

SCM: Supply Chain Management, BI: Business Intelligence, ERP: Enterprise
Resource Planning
(Πηγή: http://www50.sap.com/brazil/press/apresentacoes/architecture.pdf, p.5)

Από τα παραπάνω θα εστιάσουμε στην αρχιτεκτονική του συστατικού CRM για το
οποίο υπάρχουν τέσσερις τρόποι πρόσβασης: α) μέσω του mySAP.com Workplace
για χρήστες όπως στελέχη πωλήσεων ή διαχειριστές καμπανιών, β)μέσω του internet
για τους πελάτες, με σκοπό τη διαμόρφωση και τη παραγγελία προϊόντων ή
υπηρεσιών, γ) μέσω φορητών υπολογιστών (laptops) ή άλλων κινητών συσκευών
(handheld devices) για το προσωπικό των κινητών πωλήσεων (mobile sales force),
ώστε να πραγματοποιείται ανταλλαγή της πιο πρόσφατης πληροφορίας από το CRM
σύστημα και δ) μέσω της λειτουργίας του κέντρου επικοινωνίας (contact center)
(τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-email, face-to-face, CTI) για χρήση
κυρίως από τους πελάτες, με σκοπό την επικοινωνία με τους αντιπρόσωπους των
πωλήσεων ή των υπηρεσιών (sales or service representatives).
(http://www50.sap.com/brazil/press/apresentacoes/architecture.pdf, p. 4-5).
Η αρχιτεκτονική της SAP για το mySAP CRM φαίνεται στην εικόνα της επόμενης
σελίδας.
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Σχήμα 14: Η αρχιτεκτονική του CRM της SAP

CTI: Computer Telephony Integration, ITS: Internet Transaction Server, IPC:
Internet Pricing and Configurator
(Πηγή: http://www50.sap.com/brazil/press/apresentacoes/architecture.pdf, p.6)

Η εφαρμογή της SAP που αφορά το CRM, αποτελείται από ένα κεντρικό server
(CRM server), και διάφορες επεκτάσεις για την διαφορετική πρόσβαση στο σύστημα,
ανάλογα με τις πραγματικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Εκείνο που πρέπει να
ξεκαθαριστεί, είναι πως το προϊόν mySAP CRM, υποστηρίζει τη διαχείριση κάθε
επιχειρησιακού αντικειμένου, όπως πελάτες, ευκαιρίες και δραστηριότητες, προϊόντα
και ότι άλλο σχετίζεται με τη διαδικασία διαχείρισης των πελατών, με μια ποικιλία
επιχειρησιακών σεναρίων όπως Internet Sales, Service Interaction Center, Telesales,
Campaign Management. Με άλλα λόγια, το σύστημα αποτελείται από διάφορα
modules, το καθένα από τα οποία υποστηρίζει διάφορα σενάρια. Η βασική λειτουργία
παρέχεται από τον κεντρικό server του συστήματος (central CRM

server) και

ανάλογα με τα σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν στο CRM της επιχείρησης,
επιπρόσθετοι servers απαιτούνται δίπλα στον βασικό. Για παράδειγμα, για την
υποστήριξη του σεναρίου Internet Sales, απαιτείται και ο Internet Transaction Server
(ITS) μαζί με το Internet Pricing and Configurator (IPC). Ο βασικός CRM server
είναι βασισμένος πάνω στην τεχνολογία mySAP.com η οποία προσφέρει μια
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αξιόπιστη ιντερνετική πλατφόρμα (internet platform), με μεγάλη δυνατότητα
κλιμάκωσης (scalability) και ανεξαρτησία πλατφόρμας (platform independence).
(http://www50.sap.com/brazil/press/apresentacoes/architecture.pdf, p.6-7).
Σχετικά με τα σημεία πρόσβασης το mySAP.com Workplace αποτελεί την
επιχειρησιακή πύλη της SAP η οποία επιτρέπει στους χρήστες την πρόσβαση σε
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, υπηρεσίες hosted (hosted services) και
επιχειρησιακό περιεχόμενο (business content), μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος
βασισμένου στο internet (Web-based user interface), οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Είναι διαθέσιμο τόσο στους χρήστες από το εσωτερικό της επιχείρησης, όσο και σε
καταναλωτές (consumers) και επιχειρησιακούς συνεργάτες (business partners), οι
οποίοι εισέρχονται στο σύστημα μέσω των σεναρίων αυτοεξυπηρέτησης (self-service
scenarios) όπως πωλήσεις στο διαδίκτυο (Internet Sales) ή αυτοεξυπηρέτηση πελατών
με το διαδίκτυο (Internet Customer Self-Service). Το mySAP.com Workplace μπορεί
να διαμορφωθεί και σε διαφορετικά περιβάλλοντα ανάλογα με το ρόλο κάθε χρήστη
(role-based workplaces) και τις ανάγκες εργασίας του, ενσωματώνοντας όλους τους
πόρους που χρειάζεται σε μία κεντρική πύλη.
(http://www50.sap.com/brazil/press/apresentacoes/architecture.pdf, p.8).
Όσο για τους φορητούς υπολογιστές και τις άλλες κινητές συσκευές, το
προσωπικό των πωλήσεων και της τεχνικής υποστήριξης των πελατών (CRM mobile
sales force and mobile service engineers), συνδέεται με τον CRM server μέσω
τηλεφώνου ή δικτύου για την ανταλλαγή δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί στις
συσκευές τους, καθώς οι laptops είναι εφοδιασμένοι με μία τοπική βάση δεδομένων
(local database).
(http://www50.sap.com/brazil/press/apresentacoes/architecture.pdf, p.10).

3. Περιγραφή των modules του mySAP CRM
Η SAP με τις λύσεις που προσφέρει, υποστηρίζει κάθε λειτουργία που αφορά τη
διαχείριση των πελατειακών σχέσεων και ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε
επιχειρησιακή απαίτηση και λειτουργία. Με τους συνδυασμούς modules και
σεναρίων, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να δημιουργήσει το βέλτιστο
CRM σύστημα που ικανοποιεί εξ’ ολοκλήρου τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Σ’ αυτό το
σημείο κρίνεται σκόπιμο ν’ αναφερθεί ότι τα modules αποτελούνται από αρκετά
σενάρια με πολλές επιμέρους λειτουργίες το καθένα από αυτά. Αυτό σημαίνει ότι θα
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αναφερθούν όσο πιο απλά και σύντομα γίνεται, χωρίς βαθύτερη ανάλυση. Στην
αντίθετη περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο ότι η SAP από μόνη της θα μπορούσε να
αποτελέσει το κεντρικό θέμα μιας αυτόνομης εργασίας. Επιπλέον, σε πολλά modules,
κάποιες επιμέρους λειτουργίες επαναλαμβάνονται και αυτό διότι τα κομμάτια του
mySAP CRM μπορούν να διατεθούν και ως ανεξάρτητες εφαρμογές χωρίς
απαραίτητα την εφαρμογή όλου του συστήματος, και οι συγκεκριμένες λειτουργίες
αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα της εφαρμογής. Σε κάποιες περιπτώσεις για να
υλοποιηθεί μία συγκεκριμένη λειτουργία απαιτείται και η ύπαρξη του ERP
συστήματος της SAP ή κάποιου υπάρχοντος ERP συστήματος της επιχείρησης. Όπου
απαιτείται θ’ αναφέρεται.

3.1 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Το λογισμικό mySAP CRM Marketing, υποστηρίζει ολόκληρη τη διαδικασία του
μάρκετινγκ, από τον προγραμματισμό και την κατάρτιση του προϋπολογισμού, μέχρι
την τμηματοποίηση, το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την βελτιστοποίηση
(optimizing), με επιπλέον δυνατότητες για παρακολούθηση και μέτρηση όλων των
προγραμμάτων μάρκετινγκ (με συγκεκριμένα κριτήρια μέτρησης με σκοπό την
εξασφάλιση της υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων). Επιπλέον, παρέχονται
δυνατότητες ανάλυσης, καθώς και οικονομικά δεδομένα για την μέτρηση της
πραγματικής απόδοσης της επένδυσης (ROI). Οι βασικές λειτουργίες στα πλαίσια του
μάρκετινγκ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2: Οι λειτουργίες του μάρκετινγκ
Marketing

Campaign

Lead

Marketing

Customer

planning

Management

Management

Analytics

Segmentation

Personalization

Trade
Promotion
Management

(Πηγή: http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/featuresfunctions/marketing.aspx)

3.1.1 Προγραμματισμός Μάρκετινγκ (Marketing Planning)
Σκοπός είναι ο προγραμματισμός όλων των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, από τον
προϋπολογισμό μέχρι τα αναμενόμενα έσοδα, σε επιχειρησιακό (enterprise), τοπικό
(regional) επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο περιοχής (field), προϊόντος (product) ή
μάρκας (brand). Επιπλέον, χάρη στην ολοκλήρωση του προϊόντος με τα υπάρχοντα
συστήματα, χρησιμοποιούνται όλα τα σχετιζόμενα οικονομικά δεδομένα και
δεδομένα των πελατών, του προϊόντος και της αγοράς, καθώς και κάθε πόρος του
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τμήματος είτε καθαρά στο εσωτερικό της επιχείρησης, είτε στις τοποθεσίες των
συνεργατών στο εξωτερικό της. Ο σχεδιασμός μπορεί να επιτευχθεί κεντρικά και να
εφαρμοστεί έπειτα στο σύνολο της επιχείρησης.

Οι επιμέρους λειτουργίες που

υποστηρίζονται είναι οι εξής:
9 Έρευνα Αγοράς (Market Research)
9 Ανάπτυξη Πλάνου Μάρκετινγκ (Market Plan Development)
9 Ημερολόγιο Μάρκετινγκ (Marketing Calendar)
9 Προγραμματισμός Στόχων (Targets/Goals Planning)
9 Προγραμματισμός Προϋπολογισμού (Budget Planning)
9 Έλεγχος Προϋπολογισμού (Budget Control)
9 Ανακάλυψη Ευκαιριών στην Αγορά (Market Opportunity Discovery)
9 Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού Μάρκετινγκ (Marketing Plan Optimization)
9 Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Πελάτη (Customer Behavior Modeling)
9 Προγραμματισμός Προϊόντος & Μάρκας (Product & Brand Planning)
9 Προγραμματισμός σε Συνεργασία (Collaborative Planning)
9 Προγραμματισμός Εικόνας Κλειδιού (Key Figure Planning)
9 Ανάλυση Επιτυχίας/Αποτυχίας (Success/Failure Analysis)
9 Υπόμνημα Μάρκετινγκ (Marketing Brief)
9 Προγραμματισμός Κόστους και Μεγέθους Προϊόντος (Cost & Volume
Planning)
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_marketing.pdf,
p.2 και http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Marketing Planning).
3.1.2 Διαχείριση Έργων/Εκστρατειών Μάρκετινγκ (Campaign Management)
Η συγκεκριμένη λειτουργία προσφέρει στην επιχείρηση τον πλήρη έλεγχο όλης
της καμπάνιας μάρκετινγκ, δηλαδή περιλαμβάνει εργαλεία για τον σχεδιασμό, την
εκτέλεση, τον συντονισμό, τη βελτιστοποίηση και την παρακολούθηση-έλεγχο της.
Δίνεται η δυνατότητα για καμπάνιες σε συγκεκριμένη αγορά-στόχο, καθώς και
προσωποποιημένες καμπάνιες κατά μήκος όλων των καναλιών επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένου των άμεσων πωλήσεων, του τηλεφωνικού κέντρου, του
παραδοσιακού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του φαξ, του internet και των
κινητών συσκευών. Η παρακολούθηση μπορεί να επιτευχθεί είτε σε επίπεδο
προγράμματος, είτε προϊόντος, είτε πελάτη, είτε τέλος συνεργάτη. Επιπλέον,
ενσωματώνονται τεχνικές προσομοίωσης στο σχεδιασμό των καμπανιών, για να
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πραγματοποιείται μέτρηση της αποτελεσματικότητας της καμπάνιας και της
απόδοσής της πριν την εκτέλεση, καθώς και τεχνικές βελτιστοποίησης, δηλαδή
εργαλεία ανάλυσης και data mining, για καλύτερη τμηματοποίηση των καμπανιών
και αυξημένη απόδοση. Οι επιμέρους λειτουργίες που υποστηρίζουν τη διαχείριση
των καμπανιών είναι οι εξής:
9 Σχεδιασμός Καμπάνιας (Campaign Planning)
9 Μοντελοποίηση Καμπάνιας με τη βοήθεια γραφικών εργαλείων (Graphical
Campaign Modeling)
9 Βελτιστοποίηση Καμπάνιας (Campaign Optimization)
9 Προσομοίωση Καμπάνιας (Campaign Simulation)
9 Τμηματοποίηση Πελατών (Customer Segmentation προσδιορισμός αγοράςστόχου για την καμπάνια)
9 Ημερολόγιο Μάρκετινγκ (Marketing Calendar)
9 Κατανομή Προϊόντων (Product Allocations-στρατηγική κατανομή των
προϊόντων σε περιοχές, καταστήματα για σκοπούς προσομοίωσης και
σχεδιαστικούς)
9 Τιμολόγηση Συγκεκριμένων Έργων (Campaign-Specific Pricing- τιμολόγηση
καμπανιών για τα σχετιζόμενα προϊόντα με σκοπό την εφαρμογή εκπτώσεων).
Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της λειτουργίας απαιτούνται και
τα προϊόντα SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP μαζί με το mySAP CRM.
9 Υπόμνημα Μάρκετινγκ (Marketing Brief)
9 Σχεδιασμός Μεγέθους καμπάνιας (Volume Planning)
9 Εκτέλεση Καμπάνιας Πολλαπλών Καναλιών (Multichannel Campaign
Execution-μέσω δικτύου, email, sms, fax, τηλεφωνικού κέντρου, γραμμάτων,
προσωπικής επαφής-face-to-face, τρίτων μερών)
9 Εκτέλεση της Καμπάνιας σε Πολλαπλά Κύματα (Multiwave Campaign
Execution)
9 Εκτέλεση Καμπάνιας με Γεγονότα Triggers (Event-Triggered Campaign
Execution-χρησιμοποιούνται οι αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών ή
διάφορες πληροφορίες από την ανταπόκρισή τους, για την έναρξη εκτέλεσης
της καμπάνιας)
9 Ανίχνευση της Ανταπόκρισης σε Πραγματικό Χρόνο (Real-Time Response
Tracking)
9 Αναφορά Κόστους και Οικονομικών στοιχείων (Cost/Financial Reporting)
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9 Προσωποποιημένα Ηλεκτρονικά Μηνύματα (Personalized emails-πρότυπα
μηνύματα όπως HTML, Text με βάση το προφίλ των πελατών)
9 Διαχείριση μαζικών emails, φαξ και sms μηνυμάτων (Bounce handling)
9 Λίστες Κλήσεων (Call Lists-λίστες κλήσεων σε πελάτες στόχους για το κέντρο
επικοινωνίας)
9 Απόδοση

της

Επένδυσης

της

Καμπάνιας

(Campaign

ROI-σύγκριση

προϋπολογισθείσας και πραγματικής δαπάνης, σύνδεση άμεσου και έμμεσου
κόστους με όλες τις ενέργειες μάρκετινγκ)
9 Υποστήριξη σεναρίων B2B,B2C, B2B2C (Support of B2B, B2C, B2B2C
Scenarios-η τελευταία περίπτωση αφορά έμμεσο κανάλι)
9 Αλληλεπιδραστικά σενάρια (Interactive scripting-επιτρέπει στους χρήστες του
κέντρου επικοινωνίας να υποβάλλουν ερωτήσεις και να διακλαδώνονται στην
επόμενη κατάλληλη ερώτηση)
9 Ανάλυση της Αγοράς-Στόχου (Target Group Analysis)
9 Ανάλυση της Ανταπόκρισης στην Καμπάνια (Campaign Response Analysis)
9 Ανάλυση επιτυχίας/αποτυχίας (Success/Failure Analysis)
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_marketing.pdf,
p.2, και http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Campaign Management).
3.1.3 Διαχείριση Lead (Lead Management)
Η λειτουργία διαχείρισης των lead επιτρέπει τη συνεργασία τόσο εσωτερικά, όσο
και εξωτερικά, με επιχειρησιακούς συνεργάτες, για την μέτρηση της ποιότητας, την
μεταφορά, την κατανομή, την ανίχνευση των leads και την παράδοση των καλύτερων
ευκαιριών πώλησης στους κατάλληλους αντιπρόσωπους πωλήσεων. Βασικός στόχος
είναι η εξάλειψη του χαμένου χρόνου σε φτωχά leads. Το σημαντικότερο στοιχείο
αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πριν την πώληση, με άμεση συνέπεια
την επικέντρωση του τμήματος πωλήσεων στις περισσότερο πολύτιμες ευκαιρίες και
ενδείξεις (prospects). Οι επιμέρους λειτουργίες αφορούν:
9 Πολλαπλά Κανάλια Αλληλεπίδρασης (Multiple Interaction Channels)
9 Αυτόματη Μέτρηση Ποιότητας (Automated Qualification)
9 Δρομολόγηση Leads (Lead Dispatching)
9 Διαχείριση Εξωτερικής Λίστας (External List Management-Ενσωμάτωση
εξωτερικών λιστών leads στην διαδικασία του μάρκετινγκ)
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9 Δημιουργία Leads βασισμένα στο Internet (Web-Based Lead Generationδημιουργία μέσα από την υπηρεσία self-service των πελατών στο διαδίκτυο)
9 Διαχείριση των Lead Συνεργατών (Lead Partner Management)
9 Μαζική Δημιουργία (Mass Generation-από τις καμπάνιες μάρκετινγκ)
9 Έρευνες Leads (Lead Surveys-έρευνες μέσω διαδικτύου ή κέντρου
επικοινωνίας, στα αποτελέσματα των οποίων στηρίζεται η αυτόματη
δημιουργία μέτρησης της ικανότητας και της ποιότητας των leads)
9 Αυτόματη Δημιουργία Δραστηριοτήτων follow-up (Automatic Generation of
Follow-Up Activities)
9 Διαχείριση της Ανάλυσης των Εξωτερικών Λιστών (External List Management
Analysis)
9 Ανάλυση της Διαχείρισης Προσωποποιημένων Leads (Personalized Lead
Management Analysis-στην ανάλυση περιλαμβάνονται ανάλυση καναλιούchannel analysis, ανάλυση ιστορικών στοιχείων-historical analysis, χαμένα
leads-lost leads, ανάλυση του καναλιού πώλησης-pipeline analysis)
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_marketing.pdf,
p.3, και http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Lead Management).
3.1.4 Ανάλυση Μάρκετινγκ (Marketing Analytics)
Το προϊόν mySAP CRM προσφέρει στον τομέα της ανάλυσης τους μάρκετινγκ
δυνατότητες για ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα πελατών, τμημάτων,
ανταγωνιστών, προϊόντων, καναλιών προώθησης στην αγορά , τάσεων, κερδοφορίας,
και τρίτων μερών (third parties). Εκτός όμως από τα ενσωματωμένα εργαλεία
ανάλυσης στη λύση CRM, δίνεται η δυνατότητα και για γρήγορη συγκέντρωση και
ανάλυση δεδομένων από τις αναλυτικές λειτουργίες του προϊόντος mySAP Business
Intelligence, το οποίο συνδυάζει λύση αποθήκης δεδομένων και αναλυτικού
εργαλείού (data warehousing and analytics solutions) (βλέπε και ενότητα 2.2 Η
αρχιτεκτονική του mySAP CRM). Σημαντικό στοιχείο είναι η ολοκλήρωση του
mySAP CRM με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης, γεγονός
που επιτρέπει την πρόσβαση της επιχείρησης σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών,
οικονομικά δεδομένα και δεδομένα λειτουργιών. Με άλλα λόγια, μέσα από το προϊόν
της SAP, η εκάστοτε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα που αφορούν
όλες τις δραστηριότητες μάρκετινγκ αποκτώντας έτσι μία συνολική εικόνα.
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(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_marketing.pdf,
p.3).
3.1.5 Τμηματοποίηση Πελατών (Customer Segmentation)
Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τμήματα-στόχους για τις δραστηριότητες
μάρκετινγκ σε επίπεδο αγοράς, πελάτη, συνεργάτη, επιχείρησης, δυνατότηταςένδειξης (prospect) και γκρουπ πελατών, και το κυριότερο από όλα χωρίς την
επέμβαση του τμήματος της πληροφορικής τεχνολογίας (Information TechnologyIT). Οι σημερινοί marketers δεν είναι δυνατό να περιμένουν τους υπεύθυνους του IT
τμήματος να τμηματοποιήσουν τους πελάτες για τους ίδιους. Η τμηματοποίηση έχει
απλοποιηθεί

ενώ

ταυτόχρονα

παρέχει

τη

δυνατότητα

ενσωμάτωσης

των

αναγνωρισμένων τμημάτων στις καμπάνιες μάρκετινγκ.
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_marketing.pdf,
p.3). Οι επιμέρους λειτουργίες αφορούν:
9 Βελτιστοποίηση των Στοχευμένων Γκρουπ (Target Group Optimizationενσωματωμένες αναλυτικές δυνατότητες για εξασφάλιση της μεγαλύτερης
απόδοσης στα επιλεγμένα γκρουπ-στόχους)
9 Μετατροπή των Δεδομένων σε Εικόνες (Data Visualization-γραφική
απεικόνιση δεδομένων και πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση τους)
9 Πρόσβαση σε Πηγές Πολλαπλών Δεδομένων (Multi-Data Source Accessπρόσβαση σε δεδομένα και συστήματα σε ολόκληρη την επιχείρηση)
9 Τυχαία

Δειγματοληψία

(Random

Sampling-έλεγχος

των

σχεδίων

τμηματοποίησης σε μεγάλες βάσεις δεδομένων με το τρέξιμο μικρότερων
τυχαίων δειγμάτων)
9 Τυχαίος Διαχωρισμός (Random Splitting-τυχαίος διαχωρισμός των τμημάτων
για έλεγχο)
9 Προεπισκόπηση Λιστών (Preview Lists-μεμονωμένων πελατών στα γκρουπστόχους)
9 Προ-φιλτραρισμένες/ Προσωποποιημένες λίστες γνωρισμάτων (Pre-Filtered/
Personalized Attribute Lists-για τους χρήστες με σκοπό την απλοποίηση της
τμηματοποίησης και την εξασφάλιση της ποιότητας της)
9 Ενσωματωμένα Μοντέλα Πρόβλεψης (Predictive Embedded Modeling
δυνατότητες clustering, LTV και μοντέλα πρόβλεψης)
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9 Δυναμικό Φιλτράρισμα (Dynamic Filtering-των γνωρισμάτων για την
ανταπόκριση στις στρατηγικές ανάγκες της τμηματοποίησης)
9 Cascading Counts: γραφικό εργαλείο για τη μέτρηση της επίδρασης κάθε
επιπέδου τμηματοποίησης.
9 Γρήγορες Μετρήσεις (Quick Counts-των δεδομένων από όλες τις πηγές)
9 Εξάλειψη της παρουσίας όμοιων τμημάτων (Segment Deduplication)
9 Επιλογή και δημιουργία τμημάτων βασισμένα σε ημερομηνίες (TimeDependent Selection)
9 Clustering
9 Επιλογή τμημάτων Πολλαπλών Επιπέδων (Multiple-Level Selection-μέσω του
διαχωρισμού ενός τμήματος σε μικρότερα με βάση κάποιο κριτήριο)
9 Εργαλείο τρίτου μέρους για την δημιουργία γκρουπ-στόχου (Interface to
Third-Party Selection Tools)
9 Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining)
9 Δέντρα Αποφάσεων (Decision Trees)
9 Ανάλυση της Προσφοράς κάθε Πελάτη στο Κέρδος (Customer Profitability
Analysis)
9 Κάθε χρήστης βλέπει και έχει πρόσβαση σε δεδομένα που είναι σχετικά με το
ρόλο του (Individual Customer Base)
9 Ανάλυση ABC ως εργαλείο για την τμηματοποίηση των πελατών και της
αγοράς σε διάφορες κατηγορίες από τους χρήστες (ABC Analysis)
9 Τμηματοποίηση βασισμένη σε μεμονωμένους πελάτες, σε γκρουπ ή
οργανισμούς

(Individual/Group/Organization-Bade

Segmentation-

τμηματοποίηση της πελατειακής βάσης)
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Segmentation).
3.1.6 Προσωποποίηση (Personalization)
Με τη λειτουργία της προσωποποίησης, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα, στους κατάλληλους πελάτες στην κατάλληλη
στιγμή. Σταυροειδείς πωλήσεις και up-selling υποστηρίζονται με τη βοήθεια τεχνικών
data mining, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών
προτάσεων προϊόντων για κάθε επισκέπτη στην ιστοσελίδα της επιχείρησης,
συμπεριλαμβανομένων τόσο των υπαρχόντων, όσο και των νέων πελατών.
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(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_marketing.pdf,
p.4).
Πιο συγκεκριμένα οι λειτουργίες αναφέρονται παρακάτω:
9 Δυναμικές Σταυροειδής Πωλήσεις δηλαδή προτάσεις προϊόντων βασισμένες
σε κανόνες ή ανάλυση CRM (Dynamic Cross Selling)
9 Βασικές Λίστες Πωλήσεων (Top Seller Lists)
9 Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining)
9 Προσωποποιημένες Προτάσεις Προϊόντων βασισμένες στο προφίλ των
πελατών (Personalized Product Recommendations)
9 Σταυροειδής πωλήσεις βασισμένες σε λεπτομέρειες του προϊόντος και στο
προφίλ του πελάτη για την αύξηση του καλαθιού αγοράς, με προϊόντα που
«πηγαίνουν μαζί» με τα αγοραζόμενα προϊόντα. Για παράδειγμα εάν κάποιος
πελάτης αγοράσει ένα πουκάμισο, η συγκεκριμένη λειτουργία εμφανίζει
γραβάτες που πιθανότατα ταιριάζουν με το πουκάμισο (Cross Selling).
9 Πωλήσεις προς τα επάνω στις οποίες η κατάσταση είναι παρόμοια με την
προηγούμενη περίπτωση μόνο που εδώ ο στόχος είναι η αγορά ενός προϊόντος
βασισμένη στο ίδιο το προϊόν, δηλαδή εάν ένας πελάτης ενδιαφέρεται για το
Notebook 15 για $1000, η λειτουργία προτείνει το Notebook 17 για $1500 (Up
Selling).
9 Πωλήσεις προς τα κάτω (Down Selling)
9 Προ-φιλτραρισμένες και Προσωποποιημένες Λίστες Χαρακτηριστικών (Prefiltered/Personalized Attribute Lists)
9 Προσωποποιημένες Προσφορές στο Διαδίκτυο (Personalized Web Offers)
9 Δυναμική Προσωποποίηση των εμπειριών των πελατών στο διαδίκτυο
(Dynamic Personalization)
9 Προσωποποιημένα Μηνύματα (Personalized Mails)
9 Σχετιζόμενη Ανάλυση για πελάτες και προϊόντα που πρόκειται να αγοραστούν
(Association Analysis)
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Personalization).
3.1.7

Διαχείριση

Δραστηριοτήτων

Προώθησης

(Trade

Promotion

επιχειρήσεις

κατασκευής

Management)
Λειτουργία

η

οποία

προτιμάται

κυρίως

από

καταναλωτικών αγαθών και περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες για την υποστήριξη
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ολόκληρης της διαδικασίας προώθησης του προϊόντος. Υποστηρίζει το στρατηγικό
και τακτικό μάρκετινγκ, τον σχεδιασμό του συνολικού όγκου πωλήσεων (total sales
volume planning) και την εφαρμογή, την επικύρωση (validation) και την ανάλυση
των τακτικών προώθησης όπως γνωρίσματα, παρουσιάσεις και προσωρινές
εκπτώσεις τιμών. Ακόμα παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας που υποστηρίζει τον κεντρικό
σχεδιασμό, την διατήρηση, την ανίχνευση, την τακτοποίηση και την εκτίμηση όλων
των εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ των κατασκευαστών των καταναλωτικών
αγαθών και τους μεταπωλητές και λιανοπωλητές τους. Οι επιμέρους λειτουργίες
αφορούν:
9 Προϋπολογισμός (Budgeting) με λειτουργίες σύγκρισης κόστους σχεδίου
προώθησης και όγκου πωλήσεων, αφαίρεσης εξόδων για κάθε σχεδιαζόμενη
και ολοκληρωμένη δραστηριότητα από τα έσοδα, ανάλυσης αυξανόμενης
κερδοφορίας των σχεδίων προώθησης, ενώ για την πλήρη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων απαιτούνται τα προϊόντα SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/
mySAP CRM.

9 Σχεδιασμός & Προγραμματισμός (Design & Planning) με λειτουργίες
διαχείρισης της συγκεκριμένης φάσης των σχεδίων προώθησης όπως εργαλεία
μοντελοποίησης και ημερολογίου.

9 Πολλαπλά Μοντέλα (Multiple Models) για την παρακολούθηση της
διαδικασίας μοντελοποίησης της προώθησης (modeling promotions) όπως
“Buy One-Get One Free”. Στους χρήστες επιτρέπεται ο προσδιορισμός του
σχεδίου που δημιουργεί αυξημένη κατανάλωση και κερδοφορία.

9 Σενάρια & Προσομοίωση (Scenarios & Simulation) με σύγκριση διαφορετικών
σεναρίων προώθησης ανά πελάτη και ανά γκρουπ πελατών.

9 Διαχείριση Προώθησης (Promotion Management) με λειτουργίες λεπτομερής
διαχείρισης κάθε σχεδίου και σύνδεσης πολλών διαφορετικών στοιχείων.
Κρατά τους αντιπρόσωπους των πωλήσεων ενήμερους για κάθε σχέδιο
ανάπτυξης όπως τις καμπάνιες μάρκετινγκ, τις δραστηριότητες πωλήσεων, την
κίνηση και τις καμπάνιες των προϊόντων. Εκτός από το προϊόν mySAP CRM
απαιτούνται και το SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP.

9 Ανάλυση Απόδοσης (Performance Analysis) λειτουργία που ανάμεσα στα
άλλα βοηθάει το προσωπικό της εταιρίας να λάβει πιο έξυπνες αποφάσεις
(intelligent decisions), να αναπτύξει αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και
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ακριβέστερη

αποπληρωμή

των

λιανοπωλητών

(pay

retailers)

και

παρακολούθηση της απόδοσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η πραγματική
απόδοση ανταποκρίνεται στους στόχους. Για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργίας θα πρέπει να εκτιμηθεί το προϊόν SAP Business Intelligence.
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Trade Promotion Management).

3.2 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το mySAP CRM στον τομέα των πωλήσεων, προσφέρει στην εκάστοτε
επιχείρηση, τα κατάλληλα εργαλεία για την μείωση του κύκλου πωλήσεων, την
αύξηση των εσόδων, την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας της ομάδας πωλήσεων
και την βελτιστοποίηση όλων των καναλιών πώλησης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει
στενή συνεργασία με πωλητές, τεχνικό προσωπικό, πελάτες και συνεργάτες.
Κεντρικό σημείο για το προϊόν, αποτελούν τα τέσσερα κανάλια πωλήσεων που
υποστηρίζει, καθώς κάθε δυνατότητα και επιμέρους λειτουργία ενισχύει την
αποτελεσματική πώληση σε καθένα από αυτά. Τα τέσσερα κανάλια πώλησης είναι τα
εξής: α) Άμεσες πωλήσεις (Direct Sales), β) Τηλεπωλήσεις (Telesales), γ) Πωλήσεις
μέσω καναλιού (Channel Sales) και δ) Πωλήσεις μέσω internet (E-selling). Αξίζει να
σημειωθεί ότι στις ομάδες των άμεσων πωλητών προσφέρονται δύο εναλλακτικές
λύσεις ανάλογα εάν εργάζονται στο εσωτερικό της επιχείρησης ή σε απομακρυσμένο
περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η πρώτη λύση αναφέρεται ως πωλήσεις στην επιχείρηση
(enterprise sales) στην οποία το mySAP CRM προσφέρει μία πύλη στο internet
(Web-based portal) για εργαζόμενους στο εσωτερικό της, η οποία συνδυάζει ισχυρή
CRM λειτουργικότητα, περιεχόμενο internet και ολοκλήρωση με συμπληρωματικά
και back-office συστήματα πωλήσεων. Ταυτόχρονα η δεύτερη λύση, αναφέρεται
στους πωλητές που εργάζονται σε αποσυνδεμένα περιβάλλοντα (disconnected
environments) με άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες πελατών, λειτουργίες πυρήνα
CRM (core CRM functionality) και σε άλλο περιεχόμενο κλειδί, μέσα από φορητούς
υπολογιστές (laptop computer), οικιακούς υπολογιστές (tablet PCs), ψηφιακούς
προσωπικούς βοηθούς (personal digital assistants) και κινητά τηλέφωνα (cell phones)
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf,

p.1-2).

Θα έλεγε κανείς ότι το module Sales του mySAP CRM αναφέρεται περισσότερο στις
πωλήσεις μέσω πωλητών δηλαδή στις άμεσες πωλήσεις.
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Οι επιμέρους λειτουργίες που υποστηρίζουν τις πωλήσεις είναι κοινές για όλα τα
κανάλια, τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές. Υπάρχουν κάποιες που
λειτουργούν στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου καναλιού, ωστόσο αυτές θα
αναφερθούν στο αντίστοιχο module, καθώς οι βασικές δυνατότητες που παρέχει το
mySAP CRM στον τομέα των πωλήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3: Οι λειτουργίες των πωλήσεων
Sales

Organizational

Account &

Activity

Opportunity

Quotation &

Contract

Incentives &

Planning &

&

Contact

management

management

Order

management

Commissions

Forecasting

management

Territory

management

management

management

(Πηγή:http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/featuresfunctions/sales.aspx)

3.2.1. Σχεδιασμός και Πρόβλεψη Πωλήσεων (Sales planning & Forecasting)
Σε γενικές γραμμές προσφέρει γραφική ανάλυση και αναφορά όλων των
προγραμματισμένων και προβλεπομένων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ενώ
παράλληλα «ζωγραφίζει» μία ολοκληρωμένη εικόνα των υπολογιζόμενων εσόδων και
ποσοτήτων των προϊόντων, εξασφαλίζοντας ακριβή σχεδιασμό και πρόβλεψη.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η SAP προσφέρει τη συγκεκριμένη λειτουργία στα
πλαίσια της άμεσης πώλησης.
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf, p.2).
Οι επιμέρους λειτουργίες είναι οι ακόλουθες:
9 Στρατηγικός Σχεδιασμός (Strategic Planning) των διαδικασιών των πωλήσεων,
σύνδεση στόχων με ετήσιο προϋπολογισμό και μετάφραση αυτών σε
στρατηγικές μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξυπηρέτησης.
9 Ευέλικτη Μοντελοποίηση (Flexible Modeling) για τη διαχείριση πολύπλοκων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με δυναμικές και μεταβαλλόμενες αγορές.
9 Κυλιόμενη Πρόβλεψη (Rolling Forecast) στην οποία ο σχεδιασμός
μεταβάλλεται σε μία συνεχόμενη διαδικασία προβλεπόμενης μοντελοποίησης
(predictive modeling).
9 Ενσωματωμένη Επιχειρησιακή Ψηφιακή Πλατφόρμα σχεδιασμού (Integrated
E-Business Planning Platform) η οποία επιτρέπει την άμεση αντίδραση στις
δυναμικές αλλαγές της αγοράς, καθώς εφαρμόζει συνδυασμένο σχεδιασμό
μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξυπηρέτησης.
9 Σχεδιασμός με Συνεργασία (Collaborative planning) στον οποίο διάφορες
ομάδες συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού με τη βοήθεια του internet και
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της τεχνολογίας πύλης (web-based collaborative planning with portal
technology).
9 Ολοκλήρωση με την Προμηθευτική Αλυσίδα (Supply Chain Integration) στην
οποία συνδέεται το σχέδιο αγοράς (market-driven plan) με το σχέδιο
ικανότητας παραγωγής (capacity-driven production plan) της προμηθευτικής
αλυσίδας.
9 Παρακολούθηση του Κύκλου Σχεδιασμού (Planning-Cycle Monitoring).
9 Αναφορές Απόδοσης (Performance Reviews) με λειτουργία ανατροφοδότησης
(feedback) και προσαρμόσιμες στρατηγικές (adjusting strategies) όπου είναι
απαραίτητο.
9 Επιχειρησιακό περιεχόμενο σχεδιασμού και πρόβλεψης πωλήσεων (Sales
Planning & Forecasting Business Content) με βασικό εργαλείο την προσφορά
έτοιμων για εφαρμογή σεναρίων (ready-to-run scenarios).
9 Σχεδιασμός Ευκαιριών (Opportunity Planning) η οποία αποθηκεύει εικόνες,
σχήματα (figures) απευθείας σε μία ευκαιρία, επιτρέποντας έτσι λεπτομερή
σχεδιασμό

εσόδων πωλήσεων

για

τις

ερχόμενες

εβδομάδες,

μήνες,

δεκαπενθήμερα ή εάν απαιτείται για τα ακόλουθα χρόνια. Τα στοιχεία που
δημιουργεί αφορούν είτε ολόκληρη την ευκαιρία όπως έσοδα πωλήσεων,
μερίδιο αγοράς και πωλούμενη ποσότητα, είτε μεμονωμένα προϊόντα όπως
αριθμός πωλούμενων κομματιών.
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Sales—Sales planning & Forecasting).
3.2.2 Οργανωσιακή Διαχείριση και Διαχείριση Περιοχών (Organizational &
Territory Management)
Επιτρέπει στους χρήστες να οργανώσουν την αγορά με τον διαχωρισμό της σε
περιοχές με βάση κάποιο κριτήριο επιλογής όπως μέγεθος, απόσταση, έσοδα,
προϊόντα και γραμμές προϊόντων, αριθμός επισκέψεων, γεωγραφία και στρατηγικούς
λογαριασμούς. Παρέχει δυνατότητες προσδιορισμού των περιοχών και δημιουργίας
αντίστοιχης ιεραρχίας. Επιπλέον, μέσω της οργανωσιακής διαχείρισης, κατανέμει
τους αρμόδιους υπαλλήλους στις διάφορες περιοχές, αναγνωρίζει τις προοπτικές
επιτυχίας και τα προϊόντα που σχετίζονται με κάθε περιοχή. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει
τους στόχους πωλήσεων με βάση τις περιοχές, προσδιορίζει αυτόματα τις περιοχές
που σχετίζονται με συγκεκριμένες διαδικασίες πωλήσεων και αναλύει τις επιτυχίες
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των πωλήσεων ανά περιοχή. Για άλλη μια φορά, πρόκειται για λειτουργία που
υποστηρίζει το κανάλι των άμεσων πωλήσεων.
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf, p.2).
Οι επιμέρους λειτουργίες είναι οι εξής:
9 Τμηματοποίηση Αγοράς (Market Segmentation)
9 Συντήρηση Περιοχών (Territory Maintenance)
9 Προγραμματισμός Αναθέσεων (Assignment Scheduling)
9 Οργανωσιακή

Χαρτογράφηση

και

Χαρτογράφηση

Περιοχών

(Territory/Organizational Mapping) που δεν είναι τίποτα άλλο από την
ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της διαχείρισης των περιοχών στην οργανωσιακή
διαχείριση.
9 Προσδιορισμός Υπευθυνοτήτων (Responsibility Determination) στην οποία
προσδιορίζονται αυτόματα οι περιοχές των επιχειρησιακών συναλλαγών
(παραγγελίες πωλήσεων ή δραστηριότητες) ανάλογα με τον υπάλληλο.
9 Υποστήριξη Κινητής Επιχείρησης (Mobile Business Support) δηλαδή
αυτόματη ανάθεση περιοχών στους απομακρυσμένους χρήστες (notebook
users).
9 Αναδιοργάνωση

Περιοχών

(Territory

Reorganization)

για

μελλοντικό

σχεδιασμό μέσα από δομές περιοχών βασισμένες στο χρόνο (time-dependent
territory structures).
9 Ανάλυση Πωλήσεων ανά Περιοχή (Sales Analysis by Territory) με
ολοκληρωμένη εικόνα για τις πωλήσεις σε κάθε περιοχή.
9 Διασύνδεση Εργαλείων Σχεδιασμού Περιοχών Τρίτων Μερών (Interface to
Third-Party Territory Planning Tools) δηλαδή εισαγωγή και εξαγωγή
πληροφοριών για τις περιοχές και την κατανομή τους στους αρμόδιους
υπαλλήλους, σε άλλα συστήματα. Υλοποιεί το μεγαλύτερο κομμάτι των
λειτουργιών όπως η ιεραρχία των περιοχών, οι στόχοι πωλήσεων ανά περιοχή
κ.τ.λ (βλέπε και παραπάνω στην αρχή της περιγραφής).
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Sales—Territory Management).
3.2.3

Διαχείριση

Λογαριασμών

και

Επαφής

(Account

&

Contact

Management)
Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η συγκέντρωση, ο έλεγχος, η αποθήκευση και
η ανίχνευση όλης της βασικής πληροφορίας για τους πελάτες, τις προοπτικές
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πωλήσεων και τους συνεργάτες. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομερή προφίλ
πελατών, δραστηριότητες πωλήσεων, ιστορικό αλληλεπιδράσεων και περιλήψεις
(overviews) των σχέσεων. Με απλά λόγια, προσφέρει μία 360ο άποψη για τον
εκάστοτε πελάτη και τις προοπτικές πώλησης και γενικότερης επαφής μαζί του.
Πρόκειται για λειτουργία που απουσιάζει από την πώληση μέσω του internet, ενώ
στην πώληση μέσω του καναλιού των συνεργατών, επιτρέπει την ενσωμάτωση όλης
της πληροφόρησης για τους λογαριασμούς και το ιστορικό των πελατών στη
διαδικασία των πωλήσεων μέσω καναλιού. Με άλλα λόγια, οι συνεργάτες και οι
κάτοχοι της μάρκας (brand owners) έχουν πλήρη ορατότητα στις σχετικές
πληροφορίες των πελατών.
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf,

p.2-3).

Οι επιμέρους λειτουργίες που υλοποιούν τα παραπάνω είναι οι ακόλουθες:
9 Πληροφορίες λογαριασμών και επαφής για κάθε άτομο (Account & Contact
Person) δηλαδή συντήρηση πληροφοριών όπως διεύθυνση, δεδομένα
επικοινωνίας, δραστηριότητες, ευκαιρίες, χρόνος επαφής όπως ώρες κλήσης,
γνωρίσματα μάρκετινγκ και συνθήκες.
9 Έρευνα και δημιουργία λίστας (Search and List) η οποία επιτρέπει στους
χρήστες να ερευνούν και να δημιουργούν λίστες λογαριασμών ή επαφών
πελατών, με κριτήρια όπως όνομα λογαριασμού, πόλη, κάποιον άλλο όρο
αναζήτησης. Επιπλέον, παρέχονται και προχωρημένες ικανότητες αναζήτησης
όπως πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης. Υπάρχει ακόμη δυνατότητα δημιουργίας
“My Accounts” με βάση την ευθύνη του υπαλλήλου ή “My Favorites” εάν
γίνεται χειρωνακτική ανάθεση απ’ τον ίδιο τον υπάλληλο.
9 Φύλλο γεγονότων (Fact Sheet) το οποίο παρέχει 360ο όψη του λογαριασμού με
πληροφορίες πωλήσεων, μάρκετινγκ, υπηρεσιών, μεταφορών (logistics) και
οικονομικών (όπως πληροφορίες πιστώσεων), και λίστες των καμπανιών
σχετιζόμενες με τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση
σε διαφορετικά συστήματα, όπως το SAP R/3, SAP CRM και SAP BW. Για
την πλήρη αξιοποίησή του απαιτείται εκτίμηση των προϊόντων SAP
NetWeaver:

SAP

Business

Intelligence,

ERP/mySAP CRM.
9 Ιστορικό αλληλεπίδρασης (Interaction History)
9 Δραστηριότητες (Activities)
9 Ευκαιρίες (Opportunities)
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SAP

R/3

Enterprise/mySAP

9 Διευθύνσεις (Addresses) δηλαδή αντιστοίχιση ενός λογαριασμού κάποιου
πελάτη με πολλαπλές διευθύνσεις, προσδιορισμός χρησιμότητας καθεμιάς και
εργαλεία για τον έλεγχο των διπλοκαταχωρήσεων και τον έλεγχο εγκυρότητας
του ταχυδρομικού κώδικα.
9 Σχέσεις (Relationships), λειτουργία στην οποία διατηρούνται πληροφορίες για
κάθε είδους σχέση που σχετίζεται με κάθε λογαριασμό πελάτη όπως το
πρόσωπο επαφής, οι συνεργάτες, το υπεύθυνο πρόσωπο διαχείρισης του
λογαριασμού και διάφορες άλλες δημιουργώντας ένα πραγματικό δίκτυο
επαφών.
9 Τιμολόγηση (Pricing) με εκτίμηση τιμών, φόρων, εκπτώσεων για κάθε πελάτη
ή γκρουπ πελατών.
9 Σημειώσεις

(Notes):

δημιουργία,

αλλαγή,

εμφάνιση

σημειώσεων

σε

λογαριασμούς και επαφές ατόμων για προσωπική χρήση ή για σκοπούς
αλληλογραφίας.
9 Συνημμένα (Attachments), λειτουργία που αφορά την σύναψη αδόμητων
δεδομένων όπως κείμενα ή γραφήματα σε μία συναλλαγή, τα οποία μπορούν
να ανταλλαχθούν μεταξύ διαφορετικών καναλιών όπως Επιχειρησιακές
πωλήσεις και πωλήσεις πεδίων (Enterprise Sales/Field Sales).
9 Εκτύπωση Περίληψης Λογαριασμού (Print Account Overview) ανάλογα με
τον επιχειρησιακό σκοπό, επιλέγονται και εκτυπώνονται οι αντίστοιχες
πληροφορίες του λογαριασμού.
9 Ολοκλήρωση φαξ και email (Email and Fax Integration) όπου οι χρήστες
συνθέτουν και στέλνουν μηνύματα και φαξ στο πρόσωπο της επαφής (contact
person), ενώ η τεκμηρίωση γίνεται αυτόματα στο ιστορικό της αλληλεπίδρασης
(interaction history).
9 Γνωρίσματα Μάρκετινγκ (Marketing Attributes) τα οποία διατηρούνται για
κάθε λογαριασμό ή για κάθε πρόσωπο επαφής.
(http://www50.sap.com/businessmaps/

στο

Sales—Account

&

Contact

Management).
3.2.4 Διαχείριση Δραστηριότητας (Activity Management)
Η διαχείριση των δραστηριοτήτων αφορά τον προγραμματισμό και τη διαχείριση
απλών και πολύπλοκων εργασιών των πωλητών για καλύτερη διαχείριση του χρόνου,
λιγότερο κόστος και αυξημένη παραγωγικότητα. Η λειτουργία επιτρέπει στους
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πωλητές και τα στελέχη να κατανείμουν τους πόρους στις διάφορες δραστηριότητες
και εργασίες..
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf, p.2).
Οι επιμέρους λειτουργίες σχετίζονται με τα ακόλουθα:
9 Εργασίες & Επιχειρησιακές Δραστηριότητες (Tasks & Business Activities)
δηλαδή πληροφορίες για οτιδήποτε ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι πρέπει να
διεκπεραιώσουν μέσα στην προθεσμία και δεδομένα για μία αλληλεπίδραση με
ένα επιχειρησιακό συνεργάτη σε μία καθορισμένη ημερομηνία.
9 Αυτόματος Προσδιορισμός Συνεργάτη (Automatic Partner Determination) με
την οποία αυτόματα επιλέγονται οι σχετιζόμενοι συνεργάτες της συναλλαγής.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πολλαπλές πηγές πληροφοριών
συμπεριλαμβανομένων

βασικών

δεδομένων

των

συνεργατών

και

οργανωσιακών δεδομένων.
9 Αυτόματος

Προσδιορισμός

Οργανωσιακών

Δεδομένων

(Automatic

Organizational Data Determination) δηλαδή προσδιορισμός υπεύθυνων
οργανωσιακών μονάδων για μία συναλλαγή αυτόματα.
9 Κατάσταση και Αποτελέσματα (Status & Result) με τη χρήση ενός κειμένου
δραστηριότητας του οποίου η τωρινή κατάσταση παρέχει ανάλυση
αποτελεσμάτων και ποιότητας της δραστηριότητας.
9 Σημειώσεις (Notes): λειτουργία όμοια με αυτήν στη λειτουργία διαχείρισης
λογαριασμών & επαφών (βλέπε και 3.2.3).
9 Συνημμένα (Attachments): ομοίως όπως και στις σημειώσεις.
9 Ιδιωτικές Δραστηριότητες (Private Activites): χρήση σημαίας (flag) για τον
χαρακτηρισμό μιας δραστηριότητας ως ιδιωτικής και μη ορατής στους άλλους
χρήστες.
9 Ενσωμάτωση

Δυνατοτήτων

Groupware

(Groupware

Integration):

συγχρονισμός ημερολογίου CRM και ημερολογίου groupware όπως το
Microsoft Outlook ή το Lotus Notes, μέσα από την αμφίδρομη ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ της διαχείρισης των δραστηριοτήτων και του groupware.
9 Αναφορές Καμπανιών (Campaign Reference): αναθέτει δραστηριότητες στις
καμπάνιες.
9 Εφημερίδα Δραστηριότητας (Activity Journal): χρησιμοποιείται για την
καταγραφή και την ενημέρωση (record and update) των πληροφοριών που
συγκεντρώνονται από τις επισκέψεις των πελατών ή τις τηλεφωνικές κλήσεις,
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που μπορεί να σχετίζονται ή όχι με το προϊόν της επιχείρησης. Επιτρέπει τους
χρήστες να αποθηκεύσουν πληροφορίες από τις συζητήσεις με τους πελάτες
για το προϊόν ή για τα δείγματα που προσφέρονται (για τα οποία προβλέπεται
και λειτουργία ανίχνευσης της διανομής τους όπως για παράδειγμα στη
φαρμακευτική, ή πληροφορίες ανατροφοδότησης από τους ίδιους (feedback).
Οι πληροφορίες της εφημερίδας μεταφέρονται στις εφαρμογές πεδίων (field
applications) και από εκεί στο επιχειρησιακό CRM (Enterprise CRM) και το
αντίστροφο, επιτρέποντας έτσι την εμφάνιση και συντήρηση της εφημερίδας
και στα δύο συστήματα.
9 Ακόλουθα Κείμενα (Follow-up Documents): δημιουργεί ακολουθούμενα
κείμενα και leads στο επόμενο βήμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ροής
κειμένων (document flow processing), για παράδειγμα από τη δραστηριότητα
στην ευκαιρία.
9 Διαχείριση

Δράσης

(Action

Management):

δημιουργεί

αυτόματες

ακολουθούμενες (follow-up actions) εργασίες όπως εκτύπωση.
9 Διαχείριση Ροής Εργασιών (Workflow Management)
9 Παρακολούθηση Δραστηριότητας (Activity Monitor): επιτρέπεται στο χρήστη
να ζητήσει λίστες από όλες τις δημιουργούμενες δραστηριότητες του
συστήματος με βάση διάφορα κριτήρια.
9 Ανάθεση Πολλαπλών Περιγραφών (Multiple Survey Assignment) για την
εκτίμηση της ευκαιρίας, τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο
αντικειμένου (header and item level), ενώ χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια
για την ανάθεση ανάλογα με τα οργανωσιακά δεδομένα, την κατάσταση, το
προϊόν.
9 Ροή Κειμένου (Document Flow): εμφανίζει διασυνδέσεις (interlinkages) όπως
για παράδειγμα τα κείμενα που προηγούνται και έπονται για επιλεγμένη
συναλλαγή με τη μορφή λίστας.
9 Ενεργή/Παθητική

ανάλυση

(Active/Passive

Analysis):

ανάλυση

δραστηριοτήτων αφιερωμένες σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες.
9 Ανάλυση επιτυχίας/αποτυχίας (Success/Failure Analysis): πρόκειται για
λειτουργία που υποστηρίζεται και στον τομέα του

μάρκετινγκ και

συγκεκριμένα στον προγραμματισμό μάρκετινγκ. Επιτρέπει στα αρμόδια
στελέχη τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων
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των πρωτοβουλιών μάρκετινγκ και των αντίστοιχων καμπανιών σε όλα τα
κανάλια επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένου και των άμεσων πωλήσεων.
9 Ανάλυση του Επιπέδου Φροντίδας του Πελάτη (Customer Care Intensity
Analysis): ανάλυση εξαρτήσεων μεταξύ του ρυθμού ικανοποίησης του πελάτη
και των δραστηριοτήτων, για παράδειγμα ο αριθμός των δραστηριοτήτων ανά
πελάτη.
9 Ανάλυση Δραστηριοτήτων ανά Οργανωσιακή Μονάδα (Activities per
Organizational Unit Analysis): ανάλυση διανομής των δραστηριοτήτων ανά
οργανωσιακή μονάδα.
9 Ανάλυση Ιστορικού Δραστηριότητας (Activity History Analysis): ανάλυση της
ιστορίας που βασίζεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και εργασίες
σχετιζόμενες με συγκεκριμένο πελάτη. Για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργίας μαζί με το mySAP CRM, απαιτείται και το SAP NetWeaver:
Business Intelligence.
9 Ανάλυση Σχεδιασμένων Δραστηριοτήτων (Planned Activities Analysis)
9 Ανάλυση του Κύκλου Πωλήσεων (Sales Cycle Analysis): βασίζεται στις
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ευκαιριών πωλήσεων και επιτρέπει σε
πωλητές και στελέχη την κατανομή των πόρων σε όλες τις εργασίες (tasks) και
επιχειρησιακές δραστηριότητες (business activities) (βλέπε και στην αρχή της
περιγραφής της λειτουργίας).
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο σημείο Sales—Activity Management).
3.2.5 Διαχείριση Ευκαιριών (Opportunity Management)
Ο βασικός στόχος της λειτουργίας είναι η πλήρης ορατότητα των πωλητών σε
κάθε ευκαιρία πώλησης που παρουσιάζεται, έτσι ώστε να είναι ικανοί να
αιχμαλωτίσουν, να διαχειριστούν και να ελέγξουν κάθε πληροφορία που αφορά την
επαφή και τους λογαριασμούς των πιθανών προοπτικών πώλησης. Κάτι τέτοιο
σημαίνει αναγνώριση των ατόμων-κλειδιά για τη λήψη αποφάσεων, ιστορικό
πωλήσεων

(και

ευκαιριών),

σημαντικά

γεγονότα,

πρόοδος,

εξερχόμενες

δραστηριότητες και εσωτερικές εργασίες. Το βασικό είναι ότι η συγκεκριμένη λύση
προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε μεθοδολογία πωλήσεων και αν ακολουθεί η
επιχείρηση,

είτε

αποκλειστικά

δική

της,

είτε

κάποιου

τρίτου

μέρους

(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf, p.2). Με
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τη διαχείριση ευκαιριών οι πωλητές έχουν μία 360ο άποψη για κάθε ευκαιρία
πώλησης. Οι επιμέρους δυνατότητες είναι οι εξής:
9 Σχεδιασμός Ευκαιρίας (Opportunity Planning): δημιουργία σχεδιαζόμενων
στοιχείων για όλη την ευκαιρία όπως έσοδα πωλήσεων, μερίδιο αγοράς και
ποσότητα πωλήσεων, και για μεμονωμένα προϊόντα όπως έσοδα πωλήσεων
αυτού ή αριθμός κομματιών. Η λειτουργία στηρίζεται στον Επιχειρησιακό
Στρατηγικό Σχεδιασμό της SAP (SAP Strategic Enterprise Planning-SAP
SEM) και ενσωματώνεται πλήρως στην αποθήκη δεδομένων της SAP (SAP
Business Warehouse-SAP BW).
9 Ομάδα Πωλήσεων (Sales Team): ευέλικτος ορισμός και επέκταση των ομάδων
που θα αναλάβουν την ευκαιρία.
9 Ανταγωνιστές (Competitors): ανίχνευση πληροφορίας ανταγωνιστών από τους
υπαλλήλους και ανάλυση της εμπλοκής τους σε άλλες ευκαιρίες της
επιχείρησης.
9 Σημειώσεις Προϊόντων (Produce Notes): πρόσθετη πληροφόρηση για το
προτεινόμενο προϊόν στον πελάτη.
9 Μεμονωμένος Κύκλος Πώλησης (Individual Sales Cycle): προσδιορίζει και
προσαρμόζει τους ιδιαίτερους κύκλους και φάσεις πωλήσεων των πελατών
στον κύκλο πωλήσεων.
9 Αυτόματος Προσδιορισμός Συνεργάτη (Automatic Partner Determination):
λειτουργία όμοια με αυτή στη διαχείριση δραστηριότητας (βλέπε το 3.2.4).
9 Αυτόματος

Προσδιορισμός

Οργανωσιακών

Δεδομένων

(Automatic

Organizational Data Determination): ομοίως όπως και στην προηγούμενη
λειτουργία.
9 Κατηγορία

Προϊόντος

(Produce

Category):

έλεγχος

λειτουργιών

και

πληροφορίας κάθε προϊόντος, με λεπτομέρειες και πληροφορίες για καθένα
από αυτά όπως πληροφορίες για ανταγωνιστές, συνεργάτες και πληροφορίες
διαμόρφωσης (configuration). Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν πληροφορίες
για πολλά προϊόντα σε μία ευκαιρία πώλησης.
9 Τιμολόγηση (Pricing): προσδιορισμός και πρόταση τιμών, φόρων και
εκπτώσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένη ευκαιρία.
9 Ακόλουθα Κείμενα (Follow-up Documents): όμοια λειτουργία όπως στη
λειτουργία διαχείριση δραστηριότητας (βλέπε και 3.2.4).
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9 Διαμόρφωση Προϊόντος (Produce Configuration): σύνθεση ενός νέου
προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο στο οποίο βασίστηκε. Ανάθεση τιμών στα
αναγνωριζόμενα χαρακτηριστικά του βασικού προϊόντος.
9 Αναμενόμενη Τιμή Προϊόντος (Expected Product Value): παρέχει την
αναμενόμενη τιμή των προϊόντων τα οποία ο υπάλληλος ελπίζει ότι θα
πουλήσει όταν ολοκληρωθεί η ευκαιρία. Περιέχει λεπτομέρειες για τα προϊόντα
που σχετίζονται με την ευκαιρία καθώς και τις αξίες τους (values), όπως και
την καθαρή αξία της ευκαιρίας και τη μέση αξία των προϊόντων.
9 Συνημμένα (Attachments): όμοια λειτουργία με αυτή στη διαχείριση
λογαριασμών και επαφών (βλέπε και 3.2.3).
9 Προϊόντα Ανταγωνιστών (Competitor Products): δυνατότητα έρευνας από τον
υπάλληλο πωλήσεων για ανταγωνιστικά προϊόντα που ταιριάζουν με αυτά της
επιχείρησης στην ευκαιρία, και μεταφορά αυτών με ιδιαίτερες ενδείξεις
(special indicators) στην ευκαιρία. Παρέχει ακόμη σύνοψη (overview) όλων
των παραπάνω προϊόντων (επιχείρησης και ανταγωνιστών) της ευκαιρίας για
την ανάλυση των ανταγωνιστών (βλέπε παρακάτω Ανάλυση ανταγωνιστών).
9 Ανάθεση πολλαπλών περιγραφών (Multiple Survey Assignment): λειτουργία
όμοια με αυτή στη διαχείριση δραστηριοτήτων (βλέπε και 4).
9 Σημαντικά

Έργα

(Project

Milestones):

ολοκλήρωση

με

διαχείριση

ημερομηνίας (Integration Date Management).
9 Lead to Opportunity Workflow: δημιουργία ευκαιρίας αυτόματα για τον
υπεύθυνο υπάλληλο πωλήσεων όταν ένα lead χαρακτηρίζεται ως επείγον (hot).
Επιτρέπει στον ίδιο την αποδοχή ή την απόρριψη της ευκαιρίας ή την
προώθηση σε κάποιο συνάδελφο.
9 Κατάσταση & Λόγος (Status & Reason): εκτίμηση του αποτελέσματος της
ευκαιρίας (χάθηκε ή όχι) και σύμφωνα με αυτό, τεκμηρίωση και εκτίμηση των
λόγων για ποιοτική ανάλυση των ευκαιριών.
9 Κέντρο Αγοράς (Buying Center): δημιουργία ενός οργανωσιακού γραφήματος
με την αναγνώριση των ρόλων στη λήψη των αποφάσεων και το βαθμό
επιρροής του καθενός, με την εμφάνιση όλου του δικτύου σχέσεων, και με την
αποθήκευση γνωρισμάτων κλειδιά για κάθε άτομο, όπως για παράδειγμα τη
γνώμη του για κάθε λύση και την προσωπική πρόταση αξίας (personal value
proposition).
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9 Περιγραφή Εκτίμησης (Assessment Survey): πρόκειται για ένα είδος
μεθοδολογίας πώλησης, στην οποία πραγματοποιείται μέτρηση της αξίας της
ευκαιρίας μέσω ενός ερωτηματολογίου εκτίμησης το οποίο αναγνωρίζει τον
κίνδυνο προληπτικά. Υπολογίζει την περίπτωση επιτυχίας βασιζόμενο στις
απαντήσεις μέσω του συστήματος mySAP CRM και βοηθά του υπαλλήλους
των πωλήσεων να λάβουν τις αποφάσεις τους.
9 Ανάλυση

Ανταγωνιστών

(Competitor

Analysis):

μεθοδολογία πώλησης η οποία καταγράφει

αποτελεί

μία

άλλη

πληροφορίες για τους

ανταγωνιστές της ευκαιρίας, με σκοπό τον προσδιορισμό αποτελεσματικής
στρατηγικής αντίδρασης.
9 Βοηθός Πωλήσεων (Sales Assistant): οδηγεί τους υπαλλήλους των πωλήσεων
σε μία δομημένη διαδικασία πωλήσεων και τους υποστηρίζει στον
προγραμματισμό των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Παρέχει μία λίστα
(checklist) προτεινόμενων δραστηριοτήτων και εργασιών τις οποίες πρέπει να
εκτελέσει σ’ αυτή τη φάση. Αποτελεί ακόμη μία μεθοδολογία πωλήσεων.
9 Ορισμός Στόχων Έργου (Project Goals Definition): καταγραφή στόχων
χρηστών και πελατών σε προκαθορισμένες φόρμες, στις οποίες όλοι οι
υπάλληλοι πωλήσεων έχουν πρόσβαση. Σύμφωνα πάντα με τη SAP, αποτελεί
άλλη μία μεθοδολογία πώλησης.
9 Διαχείριση Έργων Πωλήσεων (Sales Project Management): εκτέλεση έργων
και διαχείριση πόρων για καθένα από αυτά μέσω του cProject, μιας νέας
εφαρμογής του CRM, η οποία δημιουργεί και αναπτύσσει τα έργα σε φάσεις.
Ενσωματώνει ευκαιρίες με το έργο για τη βελτιστοποίηση της δομής των
έργων πώλησης και την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισής τους.
9 Ιεραρχίες Ευκαιριών (Opportunity Hierarchies): σπάσιμο μεγαλύτερων
ευκαιριών σε μικρότερες για ευκολότερη διαχείριση.
9 Ροή κειμένου (Document Flow): όμοια λειτουργία με αυτή της διαχείρισης
δραστηριοτήτων (βλέπε και 3.2.4).
9 Σχέδιο Ευκαιρίας (Opportunity Plan): συνδυασμός όλης της πληροφορίαςκλειδί για μια ευκαιρία πώλησης. Εκτυπώνει και προσφέρει στους πωλητές μία
εκτεταμένη περίληψη της τωρινής κατάστασης του έργου. Αποτελεί τη βάση
για παρουσιάσεις ή συζητήσεις κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο εσωτερικό
της επιχείρησης.
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9 Ανάλυση των Βημάτων Ευκαιρίας (Opportunity Pipeline Analysis): σε
συνδυασμό με την προηγούμενη λειτουργία αποτελούν μεθοδολογία πώλησης.
Η συγκεκριμένη εμφανίζει πόσες ευκαιρίες υπάρχουν και σε ποια φάση, και
ποια είναι η σχεδιαζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης.
9 Ανάλυση νίκης/ήττας (Win/Loss Analysis): ανάλυση των λόγων της νίκης ή
της ήττας και εμφάνιση όλων των χαμένων ή όχι ευκαιριών.
9 Ανάλυση Αναμενόμενου Όγκου Πωλήσεων (Expected Sales Volume
Analysis): αναμενόμενες πωλήσεις από την δημιουργούμενη ευκαιρία.
Εμφάνιση όγκου πωλήσεων σε μηνιαίες συνολικές τιμές (monthly total value).
9 Ανάλυση Πρόβλεψης Αξιοπιστίας (Forecast Reliability Analysis): αναφέρει
ακριβώς πόσος όγκος πωλήσεων από τον εκτιμούμενο επιτεύχθηκε και πόσο
αξιόπιστες υπήρξαν οι αντίστοιχες εκτιμήσεις.
9 Ανάλυση των Αποτελεσμάτων των Ευκαιριών (Opportunities Results
Analysis): λίστα ευκαιριών που ολοκληρώθηκαν μέσα σε ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Παρέχει στους επαγγελματίες των πωλήσεων μία 360ο
άποψη για κάθε ευκαιρία πώλησης (βλέπε και στην αρχή της περιγραφής για
την διαχείριση των ευκαιριών σελ.132).
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Sales—Opportunity Management).
3.2.6 Διαχείριση Αναφορών και Παραγγελιών (Quotation & Order
Management)
Επιτρέπει στους πωλητές την διαμόρφωση των προϊόντων, την τιμολόγηση, την
δημιουργία αναφορών (quotes) για τους πελάτες, καθώς και τις ακόλουθες
δραστηριότητες όπως τη λήψη παραγγελιών. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία
ερωτήσεων και ο έλεγχος διαθεσιμότητας του προϊόντος.
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf, p.2).
Οι επιμέρους λειτουργίες ακολουθούν:
9 Ερωτήματα (Inquires): δημιουργία και επεξεργασία αιτημάτων των πελατών.
9 Αναφορές (Quotations): δημιουργία και επεξεργασία.
9 Παραγγελίες πωλήσεων (Sales Order): δημιουργία και επεξεργασία.
9 Συνδυασμός κειμένων (Mixed Documents): ερωτήματα, αναφορές και
αντικείμενα παραγγελίας σε ένα κείμενο.
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9 Αυτόματος

Προσδιορισμός

Οργανωσιακών

Δεδομένων

(Automatic

Organizational Data Determination): λειτουργία όμοια με αυτή στη διαχείριση
δραστηριότητας (βλέπε και 3.2.4).
9 Αυτόματος Προσδιορισμός Συνεργάτη (Automatic Partner Determination):
ομοίως όπως στην προηγούμενη λειτουργία.
9 Αυτόματος Χειρισμός Κειμένου (Automatic Text Handling).
9 Διαχείριση Κατάστασης (Status Management): τεκμηρίωση της τωρινής
κατάστασης επεξεργασίας της συναλλαγής τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και σε
επίπεδο προϊόντος (header and item level).
9 Τιμολόγηση (Pricing): προσδιορισμός και υπολογισμός τιμών, φόρων και
εκπτώσεων. Τιμολόγηση με χρήση προϊόντων, πελατών, καμπάνιας ή
συμβολαίου, αλλά επιτρέπονται και χειρωνακτικές αλλαγές στην τιμολόγηση.
9 Λίστα Τιμών (Price List): δημιουργία λίστας τιμών βασισμένη σε
συγκεκριμένο πελάτη.
9 Φόροι (Tax): υπολογισμός των φόρων συναλλαγής όπως ο VAT στην Ευρώπη.
Υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης και λογισμικού τρίτου μέρους.
9 Συνημμένα

(Attachments):

ομοίως

όπως

στη

λειτουργία

διαχείρισης

λογαριασμών και επαφών (βλέπε και 3.2.3).
9 Ημιτελής Έλεγχος (Incompletion Check): εισαγωγή των δεδομένων

που

λείπουν για παραπέρα επεξεργασία, για κάθε τύπο συναλλαγής πώλησης.
9 Διαχείριση και Έλεγχος Πίστωσης (Credit Management & Credit Check):
περιορίζει τον οικονομικό κίνδυνο με την εκτέλεση των αντίστοιχων ελέγχων,
ενώ μια σύνδεση ροής εργασιών (workflow connection) ειδοποιεί τον
κατάλληλο υπεύθυνο. Για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας απαιτείται
εκτίμηση των προϊόντων SAP R/3 Enterprise/mySAP ERP/mySAP CRM.
9 Διαδικασία Πληρωμής Μέσω Καρτών (Payment Card Processing): πληρωμή
μέσω καρτών όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες. Για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργίας απαιτείται εκτίμηση των προϊόντων SAP R/3 Enterprise/mySAP
ERP/mySAP CRM.
9 Διαχείριση Ροής Εργασιών (Workflow Management).
9 Αυτόματες Ακόλουθες Διαδικασίες (Automated Follow-Up Processes):
προγραμματισμός προκαθορισμένων διαδικασιών όπως ακόλουθα κείμενα,
ειδοποιήσεις (follow-up documents, alerts), με βάση τους όρους που ορίζουν οι
ίδιοι οι χρήστες.
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9 Ροή Κειμένου (Document Flow): ομοίως όπως στη διαχείριση δραστηριοτήτων
(βλέπε και 3.2.4).
9 Λίστα προϊόντων/αποκλεισμός (Product Listing/Exclusion): εμφανίζει μία
λίστα προϊόντων τα οποία ένας πελάτης επιτρέπεται ή όχι να αγοράσει.
9 Προσδιορισμός Προϊόντος (Product Determination): επιτρέπει στον χρήστη
την εισαγωγή της περιγραφής ενός προϊόντος (εναλλακτικά
προϊόντος) και αυτόματα

το ID του

την αντικατάσταση από ένα άλλο (product

substitution-υποκατάσταση προϊόντος). Η συντήρηση των παραγγελιών
πραγματοποιείται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.
9 Διαμόρφωση

Προϊόντος

(Product

Configuration):

γρήγορη

και

αποτελεσματική διαμόρφωση προϊόντος από το προσωπικό πωλήσεων, τους
συνεργάτες ή τους πελάτες. Ο χρήστης καθοδηγείται μέσα από μια διαδικασία
διαμόρφωσης, μπορεί να εξερευνήσει τις επιλογές του προϊόντος και να λάβει
αποφάσεις για τα γνωρίσματα του. Οι αντίστοιχοι κανόνες και τα δεδομένα της
διαδικασίας συντηρούνται κεντρικά και χρησιμοποιούνται από όλα τα κανάλια
πωλήσεων.
9 Μαζική Επεξεργασία (Batch Processing): σχετίζεται με τον έλεγχο
διαθεσιμότητας υλικών (materials). Συγκεκριμένα, εισάγεται ο μοναδικός
αριθμός της παρτίδας (individual batch number) άμεσα στο κείμενο πωλήσεων
ή αυτόματα μεταφέρεται σε όλα τα ακόλουθα κείμενα (follow-up documents)
από το ερωτηματολόγιο (inquiry) στο σημείωμα παράδοσης (delivery note).
Για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας απαιτείται εκτίμηση των προϊόντων
SAP R/3 Enterprise/mySAP ERP/mySAP CRM.
9 Δομημένα Προϊόντα (Structured Products): εισαγωγή και άνοιγμα ενός
αντικειμένου που περιλαμβάνει ένα δομημένο προϊόν.
9 Προσδιορισμός των εξερχόμενων (Output Determination): φαξ, emails και
εκτυπωμένα κείμενα, όπως οι επιβεβαιώσεις των πωλήσεων, βασισμένα σε
προκαθορισμένους όρους για κάθε εξερχόμενο τύπο και μέσο επεξεργασίας.
9 Ελεύθερα αγαθά (Free Goods): προσφορά συγκεκριμένων προϊόντων κατά τη
διάρκεια της πώλησης άλλων.
9 Συγχρονισμός

Συστημάτων

Ολοκλήρωσης

(Fulfillment

Systems

Synchronization): φόρτωση παραγγελιών στο σύστημα SAP R/3 για την
ολοκλήρωσή της. Για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας απαιτείται
εκτίμηση των προϊόντων SAP R/3 Enterprise/mySAP ERP/mySAP CRM.
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9 Έλεγχο Διαθεσιμότητας (Availability Check): έλεγχος διαθεσιμότητας με το
σύστημα της SAP APO και/ή το SAP R/3 για την επιβεβαίωση του προϊόντος
στην αντίστοιχη παραγγελία πώλησης, με βάση το διαθέσιμο απόθεμα το οποίο
μπορεί να παραχθεί ή να αγορασθεί έγκαιρα. Το προϊόν διατηρείται στην
απαιτούμενη ποσότητα, ενώ μέσω ATP μεταφέρονται οι απαιτήσεις για την
παραγωγή ή την αγορά του. Για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας
απαιτείται εκτίμηση των προϊόντων SAP R/3 Enterprise/mySAP ERP/mySAP
CRM, καθώς και το mySAP Supply Chain Management.
9 Αυτόματος προσδιορισμός της πηγής από την οποία παραδίδεται η παραγγελία
στον πελάτη (Sourcing).
9 Έλεγχος Ελάχιστης Ποσότητας Παραγγελίας (Minimum Order Quantity
Check): αυτόματος έλεγχος του επιπέδου του προϊόντος για τον προσδιορισμό
του κατά πόσο μία ελάχιστη ποσότητα της παραγγελίας έχει επιτευχθεί.
9 Γκρουπ Παράδοσης (Delivery Groups): αυτόματη ή όχι ανάθεση προϊόντων σε
αντίστοιχα γκρουπ για την εξασφάλιση έγκαιρης παράδοσης όλων των
κομματιών της παραγγελίας την ίδια χρονική στιγμή.
9 Ακόλουθη Παραγγελία (Follow-Up Order): αντιγραφή των δεδομένων από την
αναφορά στην παραγγελία και δημιουργία δύο κειμένων συναλλαγής για την
αναφορά (quotation) και την παραγγελία.
9 Ειδοποίηση Αναφοράς (Quotation Notification): ειδοποίηση στον χρήστη ότι
μία έγκυρη αναφορά υπάρχει κατά τη δημιουργία της παραγγελίας πώλησης.
9 Εναλλακτικά Αντικείμενα (Alternative Items): ομαδοποιεί τα αντικείμενα
αναφορών σε γκρουπ, από τα οποία ο πελάτης μπορεί να αποφασίσει.
9 Περίοδος Εγκυρότητας (Validity Period): προσδιορισμός ημερομηνιών
εγκυρότητας (έγκυρο από, μέχρι και περίοδος) αυτόματα.
9 Ρυθμός Επιτυχίας ανά Προϊόν (Success Rate per Product)
9 Πιθανότητα Πωλήσεων (Sales Probability): προσδιορισμός πιθανότητας
παραγγελίας.
9 Ανάλυση Ανίχνευσης Αναφορών (Quotation Tracking Analysis): περίληψη με
τα αντικείμενα αναφορών για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σκοπό ο
χρήστης να δει τους περισσότερο κερδοφόρους πελάτες και τα πιθανά
προβλήματα.
9 Ανάλυση του ρυθμού επιτυχίας της αναφοράς (Quotation Success Rate
Analysis): παρακολούθηση του ποσοστού των αναφορών που μετατράπηκαν
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σε παραγγελιές, άρα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει
τα περισσότερο δημοφιλή προϊόντα ή υπηρεσίες και να ανιχνεύσει περιοχές
που απαιτείται περαιτέρω δράση.
9 Οι πέντε καλύτερες αναφορές (Top Five Quotations): εμφανίζει τις πέντε
αναφορές με την υψηλότερη συνολική καθαρή αξία (total net value) και
παρέχει μία περίληψη (overview) των επερχόμενων εσόδων πωλήσεων.
9 Ανάλυση Εισερχόμενων Παραγγελιών Πώλησης (Incoming Sales Order
Analysis): εμφανίζει τον αριθμό και την αξία όλων των εισερχόμενων
παραγγελιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανά πελάτη.
9 Σύγκριση προγραμματισμένων/πραγματικών (Plan/Actual Planning): εκτελεί
μία τυπική σύγκριση των προγραμματισμένων και των πραγματικών η οποία
μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερο λεπτομερή επίπεδα, με τη χρήση
πολλαπλών ελεύθερων χαρακτηριστικών.
9 Καλύτερες πωλήσεις προϊόντων (Best-Selling Products): εμφανίζει τις δέκα
καλύτερες πωλήσεις προϊόντων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και βοηθά
τους χρήστες να αποφασίσουν τα προσφερόμενα προϊόντα στον πελάτη, για
παράδειγμα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (web shop).
9 Χρεώσεις σχετικές με παραγγελίες και παράδοση (Order and Delivery Related
Billing): δημιουργία κειμένων χρεώσεων όπως τιμολόγια, σημειώματα χρέους
βασισμένα σε πληροφορίες μόνο για την παραγγελία ή βασισμένα στην
παραγγελία και στην παράδοση του προϊόντος. Ενσωματώνει την χρέωση με
διαφορετικά οικονομικά και λογιστικά συστατικά στο προϊόν της SAP mySAP
Financials, όπως είναι οι ληφθέντες λογαριασμοί, τα λογιστικά των
συμβολαίων ή η ανάλυση της κερδοφορίας. Ολοκληρώνεται με την αποθήκη
των δεδομένων και με αναλυτικές εκτιμήσεις, για παράδειγμα η χρήση ενός
πρότυπου γραφικού περιβάλλοντος για το SAP BW.
9 Σταυροειδής χρεώσεις (Cross-Billing): συνδυασμός εισερχόμενων χρεώσεων
από διαφορετικά μέρη-πελάτες, σε ένα κείμενο χρέωσης.
9 Δια-επιχειρησιακή

χρέωση

(Intercompany

Billing):

χρεώσεις

για

επιχειρησιακές συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μεταξύ δύο εταιριών, με τη
βοήθεια των κωδικών τους (company codes), που ανήκουν σε έναν οργανισμό.
(http://www50.sap.com/businessmaps/

στο

Management).
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Sales—Quotation

and

Order

3.2.7 Διαχείριση Συμβολαίων (Contract Management)
Η γενικότερη λειτουργία αφορά την ανάπτυξη σε συνεργασία με τον πελάτη,
προσαρμοσμένων συμβολαίων (customized contracts) και μακροχρόνιων συμφωνιών
αγοράς (long-term purchasing agreements). Οι χρήστες με εύκολο και αυτόματο
τρόπο, αναπτύσσουν, επιβεβαιώνουν, εισάγουν και διαχειρίζονται συμβόλαια
μοναδικά για κάθε πελάτη. Με τις μακροχρόνιες συμφωνίες από την άλλη, οι πελάτες
μπορούν να αγοράσουν προϊόντα με ειδικά προνόμια, όπως χαμηλότερες τιμές ή
ευνοϊκές συνθήκες παράδοσης. Σημαντική είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης με τα
εργαλεία ανάλυσης (Sales Analytics), με τα οποία παρέχονται πληροφορίες για την
ολοκλήρωση του συμβολαίου, για τα καλύτερα στις πωλήσεις προϊόντα, για τους
ρυθμούς αγοράς και για λόγους ακύρωσης της.
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf,

p.2 και

http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Sales—Contract Management).
Οι επιμέρους λειτουργίες αναφέρονται στα εξής:
9 Συμβόλαια Αξίας (Value Contracts): διαχειρίζεται συμφωνία με τον πελάτη ότι
ο ίδιος θα παραγγείλει συγκεκριμένη αξία ελεύθερων προϊόντων (releasable
products, βλέπε και παρακάτω) στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
9 Συμβόλαια Ποσότητας (Quantity Contracts): διαχειρίζεται και πάλι μία
συμφωνία με τον πελάτη ότι θα παραγγείλει καθορισμένη ποσότητα ελεύθερων
προϊόντων στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου.
9 Ελεύθερα Προϊόντα (Releasable Products): πρόκειται για προϊόντα τα οποία
μπορούν να αποδεσμευτούν από τα συμβόλαια αγοράς δηλαδή να αγοραστούν
και χωρίς σύναψη συμβολαίου. Για τον προσδιορισμό του εύρους αυτών,
χρησιμοποιούνται κατηγορίες και ιεραρχίες προϊόντων, καθώς και το εύρος
των προϊόντων της εταιρίας ή των συνεργατών.
9 Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες (Authorized Partners): δίνει τη δυνατότητα στο
χρήστη να εξουσιοδοτήσει αρκετές ομάδες πώλησης του προϊόντος (sold-to
parties), ώστε να αποδεσμεύσει τις παραγγελίες πωλήσεων από το αντίστοιχο
συμβόλαιο. Για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας απαιτείται εκτίμηση
των προϊόντων SAP R/3 Enterprise/mySAP ERP/mySAP CRM.
9 Ολοκλήρωση Συμβολαίου (Contract Completion): χρησιμοποιεί ποσότητες και
αξίες ως στόχους (target quantities and values), συν κανόνες ολοκλήρωσης για
τον προσδιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης ενός συμβολαίου (όταν οι αξίεςστόχοι επιτεύχθηκαν ή το συμβόλαιο έχει απορριφθεί). Όταν επιτυγχάνεται το
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αναμενόμενο επίπεδο, δημιουργούνται ακόλουθες διαδικασίες (follow-up
processes).
9 Αξία νομίσματος στα συμβόλαια ποσότητας (Monetary Value in Quantity
Contracts): εισαγωγή αξίας νομίσματος για λόγους αναφοράς (reporting
purposes).
9 Διαπραγμάτευση

Συμβολαίου

με

Συνεργασία

(Collaborative

Contract

Negotiation): διαπραγμάτευση συμβολαίου μεταξύ των πελατών και του
προμηθευτή των προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (web shop). Ο
πελάτης

οδηγείται

στη

διαδικασία

επιλογής

προϊόντων,

δημιουργίας

ερωτήματος συμβολαίου και αποστολής του στον προμηθευτή, ο οποίος με τη
σειρά του το στέλνει πίσω μετά από επεξεργασία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται
όταν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν για τους όρους του συμβολαίου.
9 Διαδικασία

Αποδέσμευσης

Παραγγελίας

(Release

Order

Processing):

αποδέσμευση προϊόντων από ένα συμβόλαιο με τη χρήση ενός ιδιαίτερου
τύπου παραγγελίας πωλήσεων, την ελεύθερη παραγγελία (release order). Ο
σκοπός είναι η πρόκληση παραπέρα διαδικασιών όπως η παράδοση και η
χρέωση (delivery and billing).
9 Διαχείριση Ακύρωσης (Cancellation Handling): προσδιορισμός διαδικασιών
ακύρωσης αγορών, καθώς και αυτόματος προσδιορισμός ημερομηνιών
ακύρωσης σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες.
9 Συγχρονισμός

Συστημάτων

Ολοκλήρωσης

(Fulfillment

Systems

Synchronization): όμοια λειτουργία με αυτή στη διαχείριση αναφορών και
παραγγελιών (βλέπε και 3.2.6).
9 Ανάλυση Ανοιχτών Συμβολαίων Πωλήσεων (Open Sales Contract Analysis):
εμφανίζει συμβόλαια των οποίων οι ποσότητες ή οι αξίες στόχοι (βλέπε και
παραπάνω στην ολοκλήρωση συμβολαίου) δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί. Για
την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας απαιτείται εκτίμηση των προϊόντων
SAP NetWeaver: SAP Business Intelligence.
9 Τα πέντε καλύτερα συμβόλαια (Top Five Contracts): εμφάνιση των πέντε πιο
πολύτιμων συμβολαίων για την επιχείρηση. Για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργίας απαιτείται εκτίμηση των προϊόντων SAP NetWeaver: SAP
Business Intelligence.
9 Ανάλυση Ολοκληρωμένων Συμβολαίων Πώλησης (Completed Sales Contract
Analysis): εμφάνιση όλων των συμβολαίων που έφτασαν τις αξίες στόχους ή
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απορρίφθηκαν. Για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας απαιτείται εκτίμηση
των προϊόντων SAP NetWeaver: SAP Business Intelligence.
9 Ανάλυση των συμβολαίων που έχουν ακυρωθεί (Canceled Sales Contract
Analysis): εμφάνιση των συμβολαίων που έχουν ακυρωθεί από τον πελάτη με
τον αντίστοιχο λόγο.
9 Αυτόματος

Προσδιορισμός

Οργανωσιακών

Δεδομένων

(Automatic

Organizational Data Determination): όμοια λειτουργία με αυτή στη διαχείριση
δραστηριότητας (βλέπε το 3.2.4, το 3.2.5 και το 3.2.6).
9 Αυτόματος Προσδιορισμός Συνεργάτη (Automatic Partner Determination):
όμοια με την προηγούμενη λειτουργία.
9 Διαχείριση Κειμένου (Text Management): δημιουργία, κειμένων, διαχείριση
διαφορετικών τύπων κειμένων (σημειώματα, αναφορές, πρότυπα κείμενα) και
προσδιορισμός των κατάλληλων κάθε φορά κειμένων αυτόματα.
9 Διαχείριση Κατάστασης (Status Management): λειτουργία όμοια με αυτή στη
διαχείριση αναφορών και παραγγελιών (βλέπε και 3.2.6).
9 Τιμολόγηση (Pricing): λειτουργία που προσφέρεται και στη διαχείριση
ευκαιριών (βλέπε και 3.2.5).
9 Συνημμένα (Attachments): λειτουργία και στα πλαίσια της διαχείρισης
ευκαιριών και δραστηριοτήτων (βλέπε 3.2.4 και 3.2.5).
9 Διαχείριση και Έλεγχος Πίστωσης (Credit Management & Credit Check):
όμοια λειτουργία με αυτή στη διαχείριση αναφορών και παραγγελιών (βλέπε
και 3.2.6).
9 Διαδικασία Πληρωμής με Κάρτα (Payment Card Processing): ομοίως με την
προηγούμενη λειτουργία.
9 Διαχείρισης Ροής Εργασιών (Workflow Management)
9 Αυτόματες Ακόλουθες Διαδικασίες (Automated Follow-Up Processes):
λειτουργία που παρέχεται και στα πλαίσια της διαχείρισης αναφορών και
παραγγελιών.
9 Προσδιορισμός

Εξερχόμενων

(Output

Determination):

ομοίως με

τα

προηγούμενα.
9 Διαμόρφωση Τιμής και Προϊόντος (Pricing and Product Configuration):
επιτρέπει στους πελάτες να διαμορφώσουν τα προϊόντα που επιθυμούν
χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συντελεστές για τις απαιτήσεις τους.
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9 Ροή Κειμένου (Document Flow): λειτουργία όμοια με την αντίστοιχη στη
διαχείριση αναφορών και παραγγελιών.
9 Διαχείριση Ημερομηνίας (Date Management): διαμόρφωση κανόνων για τον
ορισμό των ημερομηνιών έναρξης και λήξης, για τις περιόδους εγκυρότητας, οι
οποίες έπειτα προσδιορίζονται αυτόματα.
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Sales—Contract Management).
3.2.8 Κίνητρα και Προμήθειες (Incentives & Commissions)
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση σχεδίων
ικανοποίησης (compensation plans) εύκολα και αποτελεσματικά. Επιπλέον,
προσφέρει στο προσωπικό των πωλήσεων τη δυνατότητα για ανίχνευση της τωρινής
απόδοσης και για μέτρηση των πιθανών αποζημιώσεων (ή πιθανή ικανοποίηση) για
τις

πωλήσεις σε όλο το φάσμα της διαδικασίας (sales in the pipeline)

(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf,

p.2).

Προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα εργαλείο γρήγορης προσαρμογής στο γρήγορα
μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον με την εναρμόνιση των προσωπικών
στόχων των εργαζομένων και των συνεργατών, με τους στόχους των πωλήσεων που
έχει θεσπίσει η επιχείρηση. Επιτρέπει τον έλεγχο όλων των διαδικασιών των
πωλήσεων (π.χ έλεγχος κόστους πωλήσεων) στα πλαίσια της δραστηριότητας της
επιχείρησης και προσανατολίζεται

στο εσωτερικό της, έστω και αν έμμεσα τα

αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στην εξυπηρέτηση των πελατών. Θα πρέπει ν’
αναφερθεί ότι όλες οι επιμέρους λειτουργίες προσφέρονται κατά βάση από το προϊόν
της SAP Incentive & Commission Management,, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και
στα προϊόντα mySAP ERP και mySAP CRM. Όπου απαιτείται και κάτι παραπάνω θα
αναφέρεται. Ακολουθεί μία απλή αναφορά των επιμέρους λειτουργιών.

9 Άμεση και έμμεση ικανοποίηση πωλήσεων (Direct and Indirect Sales
Compensation)

9 Μοντελοποίηση σχεδίου ικανοποίησης (Incentive Plan Modeling)
9 Πρότυπα διαμόρφωσης (Configuration Templates).
9 Ιεραρχίες/Έμμεσοι συμμετέχοντες (Roll Up Hierarchies/Indirect Participants)
9 Διαχείριση συμβολαίων και συμφωνιών (Contracts and Agreements Handling)
9 Ατομικά σχέδια (Individual Plans)
9 Διαχείριση περιοχών ευθύνης (Segment Management)
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9 Συμμετέχοντες (Participant)
9 Εκτίμηση συναλλαγής για την ανάλογη προμήθεια (Transaction Valuation)
9 Προμήθεια ως αμοιβή (Commission Remuneration)
9 Αμοιβή με τη μορφή bonus (Incentive/Bonus Remuneration)
9 Υπολογισμός επίτευξης αναφορών (Quota Attainment Calculation)
9 Προσαρμογές αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια προσαρμογές των bonus
(Results Adjustments)
9 Ανάθεση και τακτοποίηση (Posting and Settlement): για την πλήρη αξιοποίηση
του απαιτείται και η εκτίμηση των προϊόντων mySAP ERP Financials και το
mySAP ERP Human Capital Management.
9 Προσομοίωση προμήθειας (Commission Simulation)
9 Διαχείριση κατάσταση προμήθειας (Commission Status Management): για την
πλήρη αξιοποίηση του απαιτείται και η εκτίμηση των προϊόντων SAP
NetWeaver: SAP Business Intelligence, SAP NetWeaver: SAP Crystal
Enterprise-Enhanced SAP Edition και SAP NetWeaver: SAP Enterprise Portal.
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Sales—Incentives & Commissions).

3.3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης των πελατών, η SAP προσφέρει ένα σύνολο
από δυνατότητες για τη διαχείριση όλου του κύκλου ζωής της εξυπηρέτησης που
σκοπό έχουν πρωτίστως την ικανοποίηση των πελατών. Η αποτελεσματική
διαχείριση των ερωτημάτων και των παραπόνων είναι το κλειδί για την απόκτηση και
τη διατήρηση των πελατών, γι’ αυτό και το τεχνικό προσωπικό απαιτεί πρόσβαση σε
ολοκληρωμένη και ακριβή πληροφόρηση για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους
μεμονωμένους πελάτες. Στο παραπάνω πλαίσιο οι δυνατότητες που προσφέρει η SAP
φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 4: Οι λειτουργίες της εξυπηρέτησης
Customer
and support

service

Resource

planning

and optimization

Service

operations

management

Service

planning

and forecasting

Professional
services support

(Πηγή:http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/featuresfunctions/service.aspx)

3.3.1 Τεχνική Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση (Customer Service and Support)
Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει στο κέντρο εξυπηρέτησης των πελατών
(customer service center), με άλλα λόγια στο κέντρο αλληλεπίδρασης και
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επικοινωνίας (interaction center), τη διαχείριση και την δέσμευση τεχνικής
υποστήριξης σε συνεργάτες και πελάτες. Ο βασικός στόχος της λειτουργίας με μία
απλή πρόταση είναι η διαχείριση και η σύνδεση όλης της διαδικασίας εξυπηρέτησης
από τη δημιουργία και την ενημέρωση των αιτημάτων και των παραπόνων, μέχρι τον
προγραμματισμό του κατάλληλου προσωπικού για τις επιτόπιες επιδιορθώσεις (onsite
repairs). Η εμπειρία του πελάτη μπορεί να μετρηθεί και να αποτελέσει αντικείμενο
διαχείρισης από όλα το φάσμα της επιχείρησης, με ταυτόχρονη εγγύηση ότι
ικανοποιούνται οι δεσμεύσεις της επιχείρησης. Να σημειωθεί ότι η τεχνική
υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών για οποιοδήποτε αίτημα, δεν
πραγματοποιείται μόνο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά παρέχεται ανάλογη
υπηρεσία και από το internet (e-service) και από τους επιχειρησιακούς συνεργάτες
(channel service). Επίσης, ανάλογη υπηρεσία παρέχεται και από το απομακρυσμένο
τεχνικό προσωπικό (field service). Ωστόσο, οι δυνατότητες που παρέχονται στα
πλαίσια των παραπάνω καναλιών επικοινωνίας (τα οποία αναφέρθηκαν και στην
ενότητα των πωλήσεων), θα αναλυθούν στην αντίστοιχη ενότητα που τα αφορά. Προς
το παρών οι επιμέρους λειτουργίες είναι οι εξής:
9 Διαχείριση Περιπτώσεων (Case Management): περιλαμβάνει άνοιγμα και
κλείσιμο περιπτώσεων, ακόλουθα αντικείμενα, καθώς και εργασίες προς
εκτέλεση (follow-up and to do items ), ιστορικό περιπτώσεων και ιεραρχίες
υποπεριπτώσεων. Δημιουργία περιπτώσεων με αναφορές σε συγκεκριμένο
πελάτη

ή

προϊόν,

καθώς

και

σε

επιχειρησιακά

κείμενα.

Σύνδεση

συμβαλλόμενων μερών και σχετικών με την περίπτωση δεδομένων. Επίσης,
εισαγωγή και απεικόνιση τυχόν αλλαγών στην περίπτωση.
9 Συμβόλαια Εξυπηρέτησης και Συμφωνίες Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service
Contracts and Service Level Agreements): προσδιορισμός επιπέδου τεχνικής
υποστήριξης στο οποίο υπάγεται ο πελάτης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου
ανταπόκρισης, τις ώρες εξυπηρέτησης.
9 Επεξεργασία

Παραπόνων

(Complaint

Processing):

επεξεργασία

των

ακόλουθων διαδικασιών (follow-up) των παραπόνων και ανίχνευση όλων των
σχετικών κειμένων.
9 Επεξεργασία Επιστροφών (Return Processing) από τους πελάτες
9 Επιδιόρθωση στο εσωτερικό της επιχείρησης (In-House Repair): διαχειρίζεται
όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιστροφή προϊόντων, τον
προγραμματισμό των υλικών που μπορούν να διορθωθούν και την αντίστοιχη
149

χρέωση του πελάτη. Περιλαμβάνει τον έλεγχο της εγγύησης και των όρων του
συμβολαίου, τον προσδιορισμό της τιμής, τον έλεγχο του αποθέματος κ.τ.λ.
9 Παραγγελία Εξυπηρέτησης και Διαχείριση Αιτήματος (Service Order and
Request Management) με κατάλληλα εργαλεία στο προσωπικό
9 Παραγγελία εξυπηρέτησης με προγραμματισμό ραντεβού (Service Order with
Appointment Scheduling) για επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
9 Διαχείριση ικανοτήτων (Qualification Management): συντήρηση ικανοτήτων
και δεξιοτήτων των υπαλλήλων της εξυπηρέτησης και επανεκτίμηση τους κατά
τη διάρκεια του προγραμματισμού των πόρων. Για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργίας απαιτείται εκτός από το mySAP CRM, απαιτείται και η εκτίμηση
του SAP R/3 Enterprise/mySAP ERP/mySAP Human Resources.
9 Επίλυση προβλημάτων από τους υπαλλήλους με κατάλληλα εργαλεία
(Problem Resolution)
9 Διαχείριση Ερωτημάτων και Αναφορών (Inquiry and Quotation Management):
έλεγχος των αναφορών για παραγγελία εξυπηρέτησης, εσωτερική επιδιόρθωση
(in-house repair) και συμβόλαια εξυπηρέτησης.
9 Διαχείριση Ευκαιριών (Opportunity management): η λειτουργία συνδέεται με
τη διαχείριση ευκαιριών στο τομέα των πωλήσεων (βλέπε 3.2 5).
9 Διαχείριση της βάσης των εγκαταστάσεων (Installed Base Management):
διαχείριση των πληροφοριών της βάσης από το προσωπικό εξυπηρέτησης ανά
πελάτη, περιοχή, τύπο προϊόντος. Σύνδεση της με παραγγελίες εξυπηρέτησης,
παράπονα, επιδιορθώσεις, εγγυήσεις και διαχείριση κύκλου ζωής του
προϊόντος (Product Lifecycle Management).
9 Αναγνώσεις μετρητών του συστήματος (Counters and Meter Readings)
9 Διαχείριση Εγγυήσεων (Warranty Management): στα πλαίσια αυτής της
λειτουργίας προσφέρονται δυνατότητες όπως επεξεργασία εγγυήσεων για
παράπονα, παραγγελίες εξυπηρέτησης και επιδιόρθωσης (Warranty Processing
for Complaint, Service Order, Repair Order), ενσωμάτωση της τιμολόγησης
και της χρέωσης του πελάτη με βάση την εγγύησή του (Warranty Pricing and
Billing

Integration),

προσδιορισμός

με

βάση

κανόνες

του

κόστους

ικανοποίησης της εγγύησης (Rule-Based Warranty Cost Assignment), προϊόντα
εξυπηρέτησης πέρα από την εγγύηση (Extended Warranty Service Products)
και επεξεργασία του αιτήματος των πελατών ως επαναληπτικό αίτημα στον
αρχικό κατασκευαστή από την επιχείρηση (Warranty Reclaims Processing).
150

9 Περιγραφή του πελάτη (Customer Survey): εργαλείο ανατροφοδότησης του
πελάτη για την απόδοση της επιχείρησης στην εξυπηρέτησή του.
9 Σταυροειδής και προς τα πάνω πωλήσεις (Cross-Sell/Up-Sell)
9 Κατάλογοι Κωδικών (Code Catalogs): χρήση κωδικών για το πρόβλημα, τη
ζημία, το λόγο, τις μετέπειτα εργασίες κ.τ..λ.
9 Ανάλυση Ποιότητας (Quality Analysis): για παράδειγμα δείχνει τον αριθμό
των παραπόνων σχετικά με την εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια καθορισμένης
περιόδου.
9 Ανάλυση Εγγυήσεων (Warranty Analysis): προσφορά πληροφοριών για την
ποσότητα των προϊόντων με ή χωρίς εγγύηση, έλεγχος εγγυήσεων που έχουν
λήξει.
9 Ανάλυση της βάσης εγκαταστάσεων (Installed Base Analysis): επιτρέπει
ανάλυση κόστους, εσόδων και κέρδους από την εγκατάσταση. Προσφέρει
πληροφορίες για την περιοχή των εγκαταστάσεων και δείχνει την ποσότητα
των παραγγελιών για την εκάστοτε εγκατάσταση στη διάρκεια καθορισμένης
περιόδου. Σημειώνεται ότι με τον όρο εγκατάσταση εννοείται η κυριολεκτική
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προϊόντος στο χώρο του πελάτη.
9 Ανάλυση Συμβολαίου Εξυπηρέτησης (Service Contract Analysis): για
παράδειγμα ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει τους απαιτούμενους πόρους
για την ερχόμενη χρονιά, με βάση την διακύμανση του όγκου των παραγγελιών
εξυπηρέτησης, ή μπορεί να προσφέρει ειδικές προσφορές υποστήριξης στους
πελάτες κατά τη διάρκεια ήσυχων χρονικών περιόδων.
9 Ανάλυση

Αναφορών

Εξυπηρέτησης

(Service

Quotation

Analysis):

προκαθορισμένη ανάλυση και αναφορές (reporting) σχετικά με αναφορές
(quotations) παραγγελιών εξυπηρέτησης, εσωτερικών επιδιορθώσεων και
συμβολαίων εξυπηρέτησης.
9 Ανάλυση των Συμφωνιών Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreements
Analysis): δείχνει τον ρυθμό ολοκλήρωσης των προγραμματισμένων
εξυπηρετήσεων με βάση τις συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης. Παρέχει μία
περίληψη των καθυστερημένων και όχι εξυπηρετήσεων, ανάλογα με την αξία
κάθε παραγγελίας (order value). Ελέγχει την ακρίβεια στις παρεχόμενες
υπηρεσίες (punctuality of services).
9 Ανάλυση

Διαχείρισης

Εξυπηρέτησης

(Case

management

Analysis):

αναλαμβάνει τις βασικότερες διεργασίες στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης
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και εξυπηρέτησης και ανάμεσα σε άλλα, διευκολύνει τη διαχείριση
πολύπλοκων αιτημάτων με πολλαπλά επίπεδα υποπεριπτώσεων, επιτρέποντας
στην επιχείρηση τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που απαιτούνται
για την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης.
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Service—Resource Planning and
Optimization).
3.3.2 Προγραμματισμός Πόρων και Βελτιστοποίηση (Resource Planning and
Optimization)
Αποτελεί μία λύση που επιτρέπει περισσότερο την εξωτερική εξυπηρέτηση με την
έννοια ότι τα αιτήματα των πελατών ικανοποιούνται με το αντίστοιχο προσωπικό
στον δικό τους χώρο. Στη συγκεκριμένη λειτουργία η έννοια του πόρου
χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια, περιλαμβάνοντας στοιχεία όπως ικανότητες
και δεξιότητες του τεχνικού προσωπικού, διαθεσιμότητα των υλικών που πρόκειται
να αντικατασταθούν στον πελάτη και διάφορα άλλα. Ο στόχος είναι ο σχεδιασμός
μακροπρόθεσμων

στρατηγικών

για

τους

πόρους

και

βελτιστοποίηση

των

βραχυπρόθεσμων προγραμματισμένων εργασιών. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα
να επιλέξουν το κατάλληλο ραντεβού (appointment) από μία λίστα κατά την πρώτη
τους κλήση στην επιχείρηση. Οι παραπάνω συναντήσεις είναι διαφορετικές μεταξύ
τους καθώς λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα του τεχνικού προσωπικού και του
πελάτη βέβαια, η διάρκεια της εργασίας (task duration), τα απαραίτητα προσόντα του
προσωπικού ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη και να μην υπάρξουν
προστριβές με τον ίδιο, ο τύπος της υπηρεσίας που ζητείται, καθώς και η
προτεραιότητα της. Μάλιστα υπολογίζεται ο χρόνος άφιξης του προσωπικού στο
χώρο του πελάτη. Σημειώνεται ότι το εργαλείο σχεδιασμού των πόρων-και οι
περισσότερες λειτουργίες που περιλαμβάνόνται σ’ αυτό-διαχειρίζεται ο σχεδιαστής
αυτών δηλαδή ο resource planner με διάφορα γραφικά εργαλεία ανάλυσης. Οι
επιμέρους λειτουργίες είναι οι εξής:
9 Διαχείριση Ικανοτήτων (Qualification Management): λειτουργία όμοια με αυτή
στην τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση του πελάτη (βλέπε και 3.3.1).
9 Υποστήριξη στο προσωπικό πεδίων (Field Service Support): πληροφορίες στις
κάθε είδους κινητές συσκευές σχετικά με κάθε είδους σχέδιο εξυπηρέτησης
που πρόκειται να προγραμματιστεί, να εκτελεστεί ή να επιβεβαιωθεί από τον
πελάτη (βλέπε και Field Service παρακάτω).
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9 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Workforce Management)
9 Διαθεσιμότητα Υλικών (Service Parts Availability)
9 Διαθεσιμότητα Δεδομένων των Υπαλλήλων (Employee Availability Data):
μεταφορά δεδομένων (παρουσίες και απουσίες) από τα προσωπικά ημερολόγια
των υπαλλήλων (HR employee calendars) στο CRM σύστημα και εμφάνισή
τους στο εργαλείο διαχείρισης των πόρων (CRM Resource Planning Tool). Για
την πλήρη αξιοποίηση του εργαλείου θα πρέπει να εκτιμηθεί και το προϊόν
mySAP Human Resources.
9 Δεδομένα Ικανοτήτων των Υπαλλήλων (Employee Qualification Data):
λειτουργία παρόμοια με την προηγούμενη, μόνο που τα μεταφερόμενα
δεδομένα αφορούν τα προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων.
9 Ολοκλήρωση με προγραμματιστικές μηχανές τρίτων μερών (Integration to
Third Party Scheduling Engines)
9 Συγχρονισμός με τις εφαρμογές πεδίων (Synchronization with Field
Applications): ολοκλήρωση μεταξύ CRM συστήματος και κινητών συσκευών.
9 Διαχείριση Δραστηριοτήτων και Ημερολόγιο (Activity Management &
Calendaring) για το τεχνικό προσωπικό και τις επισκέψεις του στους πελάτες
9 Ενσωμάτων σελίδων/email/φαξ (Pager/E-mail/Fax Integration) για αποστολή
στο τεχνικό προσωπικό πεδίων (field service employee)
9 Ολοκλήρωση Τηλεφώνου και Υπολογιστή (Computer Telephony Integration)
9 Πολλαπλές αναθέσεις ανά εργασία εξυπηρέτησης (Multiple Assignments per
Service Task): όταν απαιτείται και δεύτερη επίσκεψη στον πελάτη.
9 Διαχείριση Κατάστασης Ανάθεσης (Assignment Status Management): έλεγχος
της κατάστασης κάθε ανάθεσης δηλαδή αποδοχή, απόρριψη, ολοκλήρωση
κ.τ.λ. Χρήση χρώματος, για παράδειγμα: όταν ο χρόνος έναρξης που είχε
σχεδιαστεί έχει ξεπεραστεί και δεν έχει γίνει δεκτή η ανάθεση, τότε το χρώμα
της αντίστοιχης μπάρας που την απεικονίζει θα αλλάξει από πορτοκαλί σε
κόκκινο. Όταν επιβεβαιωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, θα αλλάξει σε πράσινο.
9 Συντήρηση απουσιών/παρουσιών (Absences/Attendances Maintenance)
9 Επαναληπτικές Απουσίες & Παρουσίες (Recurring Absences & Attendances)
9 Προγραμματισμός Ραντεβού (Appointment Scheduling): πρόκειται για βασική
λειτουργία που περιγράφηκε και παραπάνω (στην εισαγωγή της λειτουργίας)
και υποστηρίζεται στο περιβάλλον του κέντρου επικοινωνίας. Απαιτεί την
χρήση μηχανής προγραμματισμού (scheduling engine, βλέπε και παραπάνω).
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9 Βελτιστοποίηση των ραντεβού (Appointment Optimization) είτε χειρωνακτικά
από τον σχεδιαστή των πόρων (resource planner), είτε αυτόματα από τη
μηχανή προγραμματισμού.
9 Διαχείριση Περιοχών (Location Management): εντοπισμός τεχνικών μέσω ενός
γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (Geographical Information System).
9 Βελτιστοποίηση Διαδρομής (Route Optimization): προσδιορίζεται ο καλύτερος
τεχνικός σύμφωνα με την απόσταση από την εργασία ή το χρόνο του ταξιδιού,
λαμβάνοντας υπόψη το δίκτυο των δρόμων και τις συνθήκες της κίνησης.
9 Βελτιστοποίηση με τη χρήση επιχειρησιακών κανόνων (Optimization using
Business Rules)
9 Βελτιστοποίηση Εργαλείών και Υλικών Εξυπηρέτησης (Tools/Service Parts
Optimization): εξασφαλίζεται ότι το τεχνικό προσωπικό είναι εφοδιασμένο με
τα κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό στη σωστή χρονική στιγμή.
9 Βελτιστοποίηση

γνώσης/Σχεδιασμός

ικανότητας

(Knowledge

Optimization/Capacity Planning): εξασφαλίζεται ότι οι τεχνικοί έχουν τις
κατάλληλες γνώσεις, οδηγίες, διαγράμματα για τις απαιτήσεις της εκάστοτε
ανάθεσης. Ο σχεδιασμός ικανοτήτων σχετίζεται με όλα όσα συζητήθηκαν
παραπάνω (διαθεσιμότητα προσωπικού, διάρκεια εργασίας κ.τ.λ).
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Service—Resource planning and
optimization)
3.3.3

Διαχείριση

Λειτουργιών

Εξυπηρέτησης

(Service

Operations

Management)
Η συγκεκριμένη λειτουργία προσφέρει σχεδόν τις ίδιες δυνατότητες με την
προηγούμενη. Ωστόσο, εστιάζει περισσότερο στον έλεγχο του κόστους των
διαδικασιών για την υποστήριξη των πελατών. Μέσω αυτής, τα αντίστοιχα στελέχη
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις λειτουργίες εξυπηρέτησης σαν κέντρα κόστους.
Έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν, να εκτελέσουν, να παρακολουθήσουν και
κυρίως να μειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης των πελατών και να βελτιώσουν την
κερδοφορία ανεξάρτητα από την επιχειρησιακή προσέγγιση. Οι δυνατότητες
περιλαμβάνουν τακτικό και στρατηγικό σχεδιασμό, διοίκηση εξυπηρέτησης,
υποστήριξη συναλλαγών, επιδιορθώσεις στο εσωτερικό και ανάλυση λειτουργιών και
οικονομικών στοιχείων. Συγκεκριμένα:
9 Προσχεδιασμένες υπηρεσίες (Planned Services): με βάση το χρόνο.
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9 Επιδιόρθωση στο εσωτερικό (In-House Repair): προσφερόμενη λειτουργία και
στα πλαίσια τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πελατών (βλέπε
3.3.1).
9 Διαχείριση παραγγελίας εξυπηρέτησης και αιτήματος (Service Order and
Request Management): ομοίως με το προηγούμενο.
9 Διαχείριση Γνώσης (Knowledge management): πρόσβαση σε αποθήκη
δεδομένων και συσσωρευμένης γνώσης με τη χρήση μηχανής αναζήτησης.
9 Διαχείριση της βάσης των εγκαταστάσεων (Installed Base management): βλέπε
και την αντίστοιχη λειτουργία στην τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
9 Υποστήριξη στο προσωπικό πεδίων (Field Service Support): αντίστοιχη
λειτουργία με αυτή στον προγραμματισμό πόρων και βελτιστοποίηση (βλέπε
και 3.3.2).
9 Αναγνώσεις μετρητών του συστήματος (Counters and Meter Readings):
προσφέρεται και στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης.
9 Διαχείριση Εγγυήσεων (Warranty management): ομοίως με την προηγούμενη
λειτουργία (βλέπε και 3.3.1).
9 Σχέδιο

Υπηρεσιών

(Service

Plan):

σχεδιάζει

προγραμματισμένες

(προσχεδιασμένες υπηρεσίες), γνωστές ή ακόμη και αναμενόμενες απαιτήσεις
εξυπηρέτησης και τις χρησιμοποιεί για τον σχεδιασμό των πόρων και του
προσωπικού.
9 Έλεγχος Υπηρεσίας (Service Controlling): ενσωμάτωση ολοκληρωμένων
οικονομικών στοιχείων συναλλαγών εξυπηρέτησης για έσοδα και κόστος. Για
την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας απαιτείται εκτίμηση και του
συστήματος SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP Financials.
9 Ανάθεση συγκεκριμένου κόστους (Dedicated Cost Assignment): ανάθεση
κόστους σε διαφορετικούς πληρωτές (payers).
9 Διαφοροποίηση κόστους (Cost Differentiation): τμηματοποίηση κόστους ανά
πηγή για αντίστοιχες εκτιμήσεις του.
9 Σύγκριση προγραμματισμένων/πραγματικών (Planned/Actual Comparison)
(κόστους και εσόδων)
9 Διαχείριση ανάπτυξης (Escalation management): έλεγχος συμφωνίας μεταξύ
παραγγελίας εξυπηρέτησης και συμφωνίες επιπέδους εξυπηρέτησης (Service
Level Agreements) και πρόκληση προκαθορισμένων διαδικασιών αύξησης
(escalation procedures).
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9 Διαχείριση Υλικών Εξυπηρέτησης (Service Parts management): προσφέρει
δυνατότητες logistics και ολοκλήρωση με τη αντίστοιχη λειτουργία
σχεδιασμού (service parts planning).
9 Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory management): για την χρήση των υλικών
και την ενημέρωση της αποθήκης για την έλλειψη αυτών.
9 Διαχείριση Τιμολόγησης και Εκπτώσεων (Pricing and Discount Management):
υπολογισμός τιμών για υπηρεσίες και παραγγελθέντα υλικά, με βάση
υπάρχουσα τιμολόγηση και εφαρμόσιμες δυνατότητες εκπτώσεων.
9 Κατάλογοι Κωδικών (Κωδικοί κατηγοριών εξυπηρέτησης) (Code Catalogs
(Service Category Codes): προσδιορισμός κωδικών για τις προσφερόμενες
υπηρεσίες συνολικά, αλλά και για τα επιμέρους αντικείμενα αυτής. Περιγραφή
πληροφοριών όπως ζημιά, περιοχή, αιτία.
9 Ολοκλήρωση με εξωτερικούς καταλόγους εξυπηρέτησης (External Catalog
Integration)
9 Διαχείριση Περιεχομένου (Content management): διανομή και διαχείριση
περιεχομένου εξυπηρέτησης στο προσωπικό (εσωτερικό και κινητό).
9 Πρόταση Προϊόντος Υπηρεσίας (Service Product Proposal): εμφάνιση λίστας
προτεινόμενων προϊόντων (και επιλογή από αυτήν) για αντίστοιχο προϊόν από
την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε σε παραγγελία εξυπηρέτησης.
9 Πρόταση Υλικών Εξυπηρέτησης (Service Parts Proposal): αντίστοιχη λίστα με
την προηγούμενη, με τη διαφορά ότι εδώ πρόκειται για υλικά και κομμάτια του
προϊόντος που πρόκειται να αντικατασταθεί ή να διορθωθεί.
9 Σταυροειδής πωλήσεις και πωλήσεις προς τα πάνω (Cross Sell/Up Sell)
9 Εσωτερικό

σημείωμα/Περιγραφή

προβλήματος

(Internal

Note/Problem

Description): σημειώματα και περιγραφές σε πολλαπλές γλώσσες στα πλαίσια
της παραγγελίας εξυπηρέτησης.
9 Διαχείριση Ικανοτήτων (Qualifications Management): βλέπε και την
αντίστοιχη λειτουργία στον προγραμματισμό πόρων και βελτιστοποίηση.
9 Δεδομένα Διαθεσιμότητας Υπαλλήλων (Employee Availability Data): ομοίως
με το προηγούμενο.
9 Δεδομένα Ικανοτήτων των Υπαλλήλων (Employee Qualification Data): ομοίως
με το προηγούμενο.
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9 Επιβεβαίωση Υπηρεσίας (Service Confirmation): επιβεβαίωση χρόνου
εργασίας, υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, κόστος και έξοδα ταξιδιού και
κωδικούς για τις αναθέσεις (service assignments).
9 Διαχείριση του αριθμού παρτίδας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (Serial
Number Management)
9 Λογιστικά έξοδα (Expense Accounting): πρόσθεση εξόδων στην επιβεβαίωση
της παραγγελίας εξυπηρέτησης για χρέωση.
9 Χρέωση (Billing)
9 Διαδικασία επιστροφής των προϊόντων (Return Processing)
9 Ανανέωση παραγγελίας (Refurbishment): για επιστρεφόμενα προϊόντα ή
ανταλλακτικά υλικά.
9 Απόκτηση υλικών (Procurement): σύνδεση αποθέματος με την προσφερόμενη
υπηρεσία.
9 Διαχείριση κύκλου ζωής του κεφαλαίου (Asset Lifecycle Management):
εστίαση στα financial accounting με χρήση από πελάτες μαζί με την
εξυπηρέτηση.
9 Engineering Change Management: ενσωμάτωση πληροφορίας ECO στη
διαδικασία εξυπηρέτησης ώστε να ληφθεί κατάλληλη δράση όπως ειδοποίηση
πελατών, επανεκπαίδευση προσωπικού κ.τ.λ.
9 Ανάλυση του αποθέματος (Inventory Analysis): λεπτομερείς πληροφορίες για
το κόστος, το πλεόνασμα, τις μη χρησιμοποιούμενες παρτίδες κ.τ.λ.
9 Ανάλυση

προγραμματισμένων/πραγματικών

(Planned/Actual

Analysis):

σύγκριση προγραμματισμένων και πραγματικών δεδομένων των έργων
(κόστος,

έσοδα,

πρόοδος).

Επιτρέπει

στους

αντιπροσώπους

παροχής

υπηρεσιών στους πελάτες και στο τεχνικό προσωπικό των πεδίων (δηλαδή
εκτός επιχείρησης προσωπικό) να εκδώσουν παραγγελίες για προϊόντα και
υπηρεσίες και να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα τους και την τιμολόγηση. Ακόμη
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα διαμορφωτή τιμών με όλες τις αντίστοιχες
πληροφορίες για τη χρέωση της υπηρεσίας και να προσδιορίσουν εύκολα και
γρήγορα κατά πόσο ένα συγκεκριμένο κομμάτι είναι διαθέσιμο και ανάλογα να
χρεώσουν το πελάτη.
(http://www50.sap.com.businessmaps/ στο Service—Service Operations
Management.
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3.3.4 Προγραμματισμός και Πρόβλεψη Εξυπηρέτησης (Service Planning and
Forecasting)
Λειτουργία που περιλαμβάνει σχέδια εξυπηρέτησης για την προληπτική
συντήρηση των προϊόντων και την πρόβλεψη αυτών, η οποία εξασφαλίζει την
κατάλληλη διανομή και χρήση των περιορισμένων πόρων εξυπηρέτησης. Οι
επιμέρους λειτουργίες αναφέρονται παρακάτω:
9 Προσχεδιασμένες υπηρεσίες (Planned Services): υπηρεσία που προσφέρεται
και στα πλαίσια της διαχείρισης των λειτουργιών εξυπηρέτησης (βλέπε και
3.3.3).
9 Σχέδιο υπηρεσίας (Service Plan): προσφέρεται και στα πλαίσια της διαχείρισης
των λειτουργιών εξυπηρέτησης (βλέπε και 3.3.3), και προσδιορίζει πότε μια
υπηρεσία πρέπει να εκτελεστεί ή να προταθεί.
9 Σχεδιασμός με βάση την απόδοση (Performance-based Planning): σχεδιασμός
δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης.
9 Σχεδιασμός με βάση το χρόνο (Time-based Planning) δραστηριοτήτων
εξυπηρέτησης
9 Προσομοίωση του σχεδίου εξυπηρέτησης (Service Plan Simulation) με
εισερχόμενα στοιχεία ανάλυσης
9 Τμηματοποίηση πελατών (Customer Segmentation) με βάση το πραγματικό
κέρδος, τα έσοδα, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης που προτιμούν και άλλα
κριτήρια, με σκοπό την βοήθεια στη λήψη αποφάσεων.
9 Καμπάνιες (Campaigns): επικοινωνία με τα γκρουπ των πελατών για την
προώθηση συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά την εξυπηρέτηση.
9 Προληπτικές υπηρεσίες (Proactive services): εκτέλεση προκαθορισμένων
διαδικασιών εξυπηρέτησης όταν το προϊόν φτάσει ένα συγκεκριμένο στάδιο.
9 Στρατηγικός σχεδιασμός υπηρεσιών (Strategic Service Planning): αναλυτικός
σχεδιασμός μελλοντικών απαιτήσεων σε πόρους για τις αναμενόμενες
υπηρεσίες εξυπηρέτησης.
9 Πρόβλεψη κομματιών εξυπηρέτησης (Service Parts Forecasting): μακροχρόνια
πρόβλεψη μελλοντικών απαιτήσεων υλικών.
9 Ανάλυση

Κερδοφορίας

παρακολούθηση

Προϊόντος

μελλοντικών

(Product

τάσεων,

Profitability

αναγνώριση

μη

Analysis):
κερδοφόρων

προϊόντων, προσδιορισμός κερδοφορίας κάθε προϊόντος και επιτυχή προϊόντα
για την προώθησή τους στους πελάτες.
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9 Ανάλυση ακρίβειας στο σχεδιασμό (Planning Accuracy Analysis) των
διαδικασιών εξυπηρέτησης. Επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ σχεδιαζόμενων και
πραγματοποιηθέντων πληροφοριών εξυπηρέτησης.
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Service—Service Planning and
Forecasting).
3.3.5 Επαγγελματική Τεχνική Υποστήριξη (Professional Services Support)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κάθε σενάριο εξυπηρέτησης δηλαδή κάθε λειτουργία
που προσφέρει η SAP στα πλαίσια κάθε module, μπορεί να διατεθεί ξεχωριστά ως
μεμονωμένη υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για την λειτουργία της επαγγελματικής
τεχνικής υποστήριξης. Το ιδιαίτερο σ’ αυτή την περίπτωση είναι ότι πρόκειται για μία
ολοκληρωμένη λειτουργία με την έννοια ότι οι δυνατότητες που προσφέρει
αποτελούν συνδυασμό πολλών δυνατοτήτων και άλλων λειτουργιών στον τομέα της
εξυπηρέτησης

που

αναλύθηκαν

παραπάνω.

Γι’

αυτό

πολλές

λειτουργίες

επαναλαμβάνονται και εδώ. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι απευθύνεται
περισσότερο από κάθε άλλη λειτουργία στην υποστήριξη των πελατών, σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών αντιμετωπίζοντας
κάθε μία από αυτές ως ένα ξεχωριστό project. Οι ακόλουθες λειτουργίες καλύπτουν
όλο τον κύκλο ζωής αυτού που ονομάζεται διαχείριση πελατειακών σχέσεων (client
relationship management) από την αρχική ένδειξη εξυπηρέτησης μέχρι την πληρωμή.
Σημαντικό είναι επίσης το στοιχείο της ολοκλήρωσης με κρίσιμες back-office
διαδικασίες.
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_service.pdf,

p.2).

Οι επιμέρους λειτουργίες που υποστηρίζει είναι οι ακόλουθες:
9 Διαχείριση Ευκαιριών (Opportunity management)
9 Διαχείριση Έργου (Project management) με επιμέρους στάδια τα εξής:
σχεδιασμός έργου (Project planning), σχεδιασμός εργασιών-δεικτών για την
ολοκλήρωση επιμέρους φάσεων και την μετάβαση στις επόμενες (Milestone
planning), τεκμηρίωση έργου (Project Documentation), συνεργασία στο έργο
(Project Collaboration), σχεδιασμός πόρων έργου (οι πόροι είναι το
απαιτούμενο προσωπικό) (Project Resource Planning). Για την πλήρη
αξιοποίηση απαιτείται και το προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/
mySAP Product Lifecycle Management.
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9 Διαχείριση

Ικανοτήτων

(Qualification

Management):

Για

την

πλήρη

αξιοποίηση απαιτείται και το προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/
mySAP Human Resources (βλέπε και τον προγραμματισμό πόρων και
βελτιστοποίηση).
9 Δεδομένα Διαθεσιμότητας Υπαλλήλων (Employee Availability Data): ομοίως
με το προηγούμενο.
9 Δεδομένα Ικανοτήτων Υπαλλήλων (Employee Qualifications Data): ομοίως με
το παραπάνω.
9 Διαχείριση Ρόλου στο Έργο (Project Role Management): τον ρόλο μπορεί να
αναλάβει ένας υπάλληλος ή κάποιος εξωτερικός επιχειρησιακός συνεργάτης.
9 Αναθέσεις Εργασιών (Tasks Assignments): συγκεκριμένες εργασίες σε
συγκεκριμένο προσωπικό.
9 Έρευνα Πόρων (Resource Search): οι πόροι είναι το προσωπικό.
9 Ανάθεση

Πόρων

(Resource

Assignment):

κατανομή

προσωπικού

σε

συγκεκριμένες απαιτήσεις.
9 Κλείσιμο Ραντεβού (Appointment Booking) μεταξύ του προσωπικού στο
κέντρο επικοινωνίας και των πελατών (ώρα ραντεβού και επιβεβαίωση του,
αντιστοίχιση στο διαθέσιμο και κατάλληλο προσωπικό).
9 Ολοκλήρωση με Σύστημα Groupware (Groupware Integration)
9 Διαχείριση Περιοχής (Location Management): λειτουργία αντίστοιχη μ’ αυτή
στον προγραμματισμό πόρων και βελτιστοποίηση (βλέπε και 3.3.2).
9 Αποστολή κενών ρόλων-θέσεων στην αγορά (Vacancy Postings)
9 Αναφορές χρησιμότητας (Utilization Reports) με πληροφορίες για τη
διαχείριση των στόχων του προσωπικού σε σχέση με τα αποτελέσματα.
9 Διαχείριση Δέσμευσης (Engagement Management): περιλαμβάνει όλες τις
λειτουργίες για την εκτέλεση των έργων όπως συμβόλαια, τιμολόγηση, χρόνος
διαχείρισης κόστους και χρέωση. Για την πλήρη αξιοποίηση απαιτείται και το
προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP Product Lifecycle
Management, SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP Financials και το
SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP CRM.
9 Ολοκλήρωση με οικονομικά στοιχεία (Financial Integration): Για την πλήρη
αξιοποίηση απαιτείται και το προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/
mySAP Financials.
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9 Σχεδιασμός κόστους έργου με τη χρήση γραφικού περιβάλλοντος βασισμένο
σε HTML (Projects Cost Planning): για την πλήρη αξιοποίηση απαιτούνται και
τα προϊόντα SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP Product Lifecycle
Management και SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP Financials.
9 Διαχείριση Τιμολόγησης και Εκπτώσεων (Pricing and Discount Management):
για την πλήρη αξιοποίηση απαιτείται το προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP
ERP/ mySAP Customer Relationship Management.
9 Διαχείριση Συμβολαίου (Contract Management): Για την πλήρη αξιοποίηση
απαιτείται εκτίμηση του προϊόντος SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP
Customer Relationship Management.
9 Διαχείριση χρόνου και κόστους για τους υπαλλήλους στο εσωτερικό της
επιχείρησης (Time and Expense Management): Για την πλήρη αξιοποίηση
απαιτείται το προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP Human
Resources, εκτός από το mySAP CRM.
9 Διαχείριση χρόνου και κόστους για τους επιχειρησιακούς συνεργάτες με
καταχώρηση δεδομένων τόσο στο σύστημα του συνεργάτη, όσο και στης
επιχείρησης (Time and Expense for Subcontracting): για την πλήρη αξιοποίηση
απαιτείται το προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP Human
Resources, εκτός από το mySAP CRM.
9 Απόκτηση πόρων υπηρεσιών και υλικών (Service & Material Procurement):
Για την πλήρη αξιοποίηση απαιτείται το προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP
ERP/ mySAP Supply Chain Management εκτός από το mySAP CRM.
9 Αναφορά κόστους απόκτησης προϊόντων που εδώ ως προϊόν εννοείται το έργο
(Product Procurement Cost Reporting): για την πλήρη αξιοποίηση απαιτείται το
προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP Financials, εκτός από το
mySAP CRM.
9 Υπολογισμός της εργασίας σε εκτέλεση (Work in Process Calculation) μέσω
της ανάλυσης διαφόρων λειτουργιών. Για την πλήρη αξιοποίηση απαιτείται το
προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP Financials, εκτός από το
mySAP CRM.
9 Αναγνώριση Εσόδων (Revenue Recognition) την οποία διαχωρίζει από την
χρέωση π.χ αναγνωρίζει τα έσοδα όταν οι υπηρεσίες παραδίδονται ανεξάρτητα
από το τιμολόγιο. Για την πλήρη αξιοποίηση απαιτείται το προϊόν SAP R/3
Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP Financials, εκτός από το mySAP CRM.
161

9 Χρέωση (Billing) με τρεις επιμέρους δυνατότητες: χρέωση ανάλογα με τις
ποσότητες που καταναλώνονται (Resource-related Project Billing), χρέωση με
τιμή ανεξάρτητη από την κατανάλωση (Fixed Price Project billing) και
διεπιχειρησιακή χρέωση (Intercompany Billing) όταν το έργο στελεχώνεται με
πόρους από εταιρίες με διαφορετικό κωδικό (δηλαδή εταιρίες που ανήκουν
στον ίδιο όμιλο, αλλά είναι ανεξάρτητες).
9 Ανάλυση ανθρώπινου δυναμικού (Workforce Analysis)
9 Ανάλυση κόστους και εσόδων (Costs and Revenues Analysis): Για την πλήρη
αξιοποίηση απαιτείται το προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP
Financials, εκτός από το mySAP CRM.
9 Σύγκριση

προγραμματισμένων/πραγματοποιηθέντων

(Planned/Actual

Analysis): για την πλήρη αξιοποίηση απαιτείται το προϊόν SAP R/3 Enterprise/
mySAP ERP/ mySAP Financials, εκτός από το mySAP CRM.
9 Ανάλυση κερδοφορίας του έργου (Project Profitability Analysis): Για την
πλήρη αξιοποίηση απαιτείται το προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/
mySAP Product Lifecycle Management, εκτός από το mySAP CRM.
9 Ανάλυση χαρτοφυλακίου των έργων (Project Portfolio Analysis): τα έργα είναι
απαραίτητο να υποστηρίζουν την στρατηγική της εταιρίας. Για την πλήρη
αξιοποίηση απαιτείται το προϊόν SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP
Product Lifecycle Management, εκτός από το mySAP CRM.
(http://www50.sap.com/businessmaps στο Service--Professional Services).

3.4 ΑΝΑΛΥΣΗ (ANALYTICS)
Στον τομέα της ανάλυσης η SAP προσφέρει τόσο έτοιμες λύσεις σε πακέτα
(packaged solutions) όπως για παράδειγμα η ανάλυση της αξίας του πελάτη κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του (customer lifetime value analysis), όσο και σενάρια
λύσεων όπως ανάλυση πελατών (customer analytics), ανάλυση προϊόντων (product
analytics), ανάλυση κέντρου επικοινωνίας (interaction center analytics), ανάλυση
μάρκετινγκ (marketing analytics), ανάλυση πωλήσεων (sales analytics) και ανάλυση
υπηρεσιών εξυπηρέτησης

(service

analytics). Στα

πλαίσια

κάθε

σεναρίου

αναπτύσσονται διάφορα πακέτα ανάλυσης ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εταιρίας
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_analytics.pdf, p.2).
Σε γενικές γραμμές η SAP προσφέρει ανάλυση αλληλεπιδράσεων πελατών,
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επιχειρησιακών διαδικασιών, ευκαιριών για πώληση και μετέπειτα εφαρμογή των
αποτελεσμάτων στην βελτίωση κάθε λειτουργίας. Επιτυγχάνει συγχρονισμό όλων
των σχετικών δεδομένων τα οποία και αποθηκεύονται στη βάση γνώσης του πελάτη
και προσφέρει εργαλεία αναφορών για παρακολούθηση και έλεγχο της απόδοσης των
επιχειρησιακών διαδικασιών. Με το mySAP CRM η επιχείρηση μπορεί να
χρησιμοποιήσει αφαιρέτες δεδομένων για τη φόρτωση δεδομένων SAP ή και εκτός
SAP, στην κεντρική αποθήκη δεδομένων των πελατών. Προσφέρει δυνατότητες
εργασίες με κύρια δεδομένα (master data), καθώς και με μεταδεδομένα (metadata) για
την εξασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται τα
σενάρια που υποστηρίζει η SAP:
Πίνακας 5: Τα σενάρια στα πλαίσια της ανάλυσης
Customer

Marketing

analytics

analytics

Sales analytics

Service analytics

Interaction
Channel analytics

(Πηγή:http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/featuresfunctions/analytics.aspx)

Παρακάτω αναφέρεται ο κάθε τομέας ξεχωριστά, με μια απλή αναφορά των
δυνατοτήτων που προσφέρει το κάθε σενάριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την
υλοποίηση των λειτουργιών απαιτείται μόνο το προϊόν mySAP CRM.
3.4.1 Ανάλυση Πελατών (Customer Analytics)
Λειτουργίες με σκοπό την αναγνώριση των πιο κερδοφόρων πελατών
(μεμονωμένων ή γκρουπ), με δυνατότητες ανάλυσης της αξίας τους, της
συμπεριφοράς τους και του προφίλ τους. Οι επιμέρους λειτουργίες αφορούν τα εξής:
Ανάλυση Ικανοποίησης και Πιστότητας του Πελάτη (Customer Satisfaction and
Loyalty Analysis), Αυτόματη Τμηματοποίηση των Πελατών (Automated Customer
Segmentation), Ανάλυση της Αλλαγής στη Συμπεριφορά του Πελάτη (Customer
Migration Analysis), Ανάλυση της Δραστηριότητας του Πελάτη με την επιχείρηση
(Customer Activity Analysis), Διαχείριση Διατήρησης του Πελάτη (Retention
Management), Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς του Πελάτη με χρήση Εξόρυξης
Δεδομένων

(Customer

Behavior

Modeling

with

Data

Mining),

Ανάλυση

Κερδοφορίας του Πελάτη (Customer Profitability Analysis), Ανάλυση του Κύκλου
Ζωής του Πελάτη (Customer Lifetime Value Analysis), Χρήση Σκορ για την
εκτίμηση των πελατών (Customer Scoring), Φύλλο Σημαντικότερων Γεγονότων που
αφορούν τον Πελάτη (Customer Fact sheet), Εργαλεία Ανάλυσης για συνδυασμό
δραστηριοτήτων με σκοπό την προσφορά προσωποποιημένων προϊόντων στους
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πελάτες (Real-Time Analytics), Βελτιστοποίηση του Χαρτοφυλακίου των Πελατών
(Customer Portfolio Optimization) και Ταξινόμηση Πελατών με τη χρήση της
ανάλυσης ABC (Customer Classification with ABC Analysis).
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Analytics--Customer Analytics).
3.4.2 Ανάλυση Προϊόντων (Product Analytics)
Οι επιμέρους λειτουργίες αφορούν Λίστες Καλύτερων Πωλήσεων (Bestseller
Lists), Προτάσεις Σταυροειδών Πωλήσεων για προσφορά μέσω του κέντρου
επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος (Cross-Selling Proposals), Ανάλυση
Κόστους του Προϊόντος και κυρίως των διαφορετικών συστατικών κόστους που το
συνιστούν (Product Cost Analysis) και Ανάλυση Κερδοφορίας του Προϊόντος δηλαδή
τα προϊόντα που προτιμούν οι πελάτες, ποια από αυτά είναι περισσότερο κερδοφόρα,
καθώς και ποια μπορούν να συνδυαστούν και να πουληθούν μαζί.
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Analytics—Product Analytics).
3.4.3 Ανάλυση Μάρκετινγκ (Marketing Analytics)
Στα πλαίσια της ανάλυσης μάρκετινγκ σκοπός είναι μεταξύ άλλων, η κατανόηση
της απόδοσης των προγραμμάτων και των καμπανιών από τα στελέχη. Οι υπεύθυνοι
της επιχείρησης συγκεντρώνουν χρήσιμες πληροφορίες για τις προτιμήσεις των
πελατών καθώς και δημογραφικά στοιχεία για την κατάλληλη τμηματοποίηση.
Προχωρημένα εργαλεία επιτρέπουν την ανάλυση πελατών, τμημάτων, ανταγωνιστών,
καναλιών μάρκετινγκ, τάσεων, κερδοφορίας, δεδομένα τρίτων-μερών και πολλά
περισσότερα. Οποιοδήποτε σχέδιο μάρκετινγκ μπορεί να αναλυθεί μέχρι την
τελευταία λεπτομέρεια. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που προέρχονται από κάθε
κανάλι επικοινωνίας με τον πελάτη και αφορούν προϊόντα, πωλήσεις, περιοχές
πωλήσεων, ακόμη και ανταγωνιστική δραστηριότητα, αποτελούν αντικείμενα
ανάλυσης με τη χρήση αντίστοιχων λειτουργιών από το προϊόν mySAP Business
Intelligence. Έπειτα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης πραγματοποιηθείσας
απόδοσης κατά την υλοποίηση των σχεδίων. Ακόμη είναι δυνατή η αντιστοίχιση
υπηρεσιών και προϊόντων με βάση το προφίλ των πελατών, που προκύπτουν κυρίως
από τις ευκαιρίες σταυροειδών πωλήσεων (υπηρεσιών και προϊόντων). Η παραπάνω
βασική λειτουργία της ανάλυσης μάρκετινγκ αναφέρεται με τον όρο Περιγραφική
Ανάλυση (Survey Analysis). Άλλες επιμέρους λειτουργίες αφορούν την Εξερεύνηση
της Αγοράς (Market Exploration), την Ανάλυση του Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing
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Plan Analysis), τον Σχεδιασμό Μάρκετινγκ (Marketing Planning), το Προφίλ των
Πελατών και την Τμηματοποίηση (Customer Profiling and Segmentation), Ανάλυση
της Αγοράς-Στόχου (Target Group Analysis), Σχεδιασμός Καμπάνιας και Πρόβλεψη
(Campaign Planning and Forecasting), Μοντελοποίηση Ανταπόκρισης και Ανάλυση
(Response Modeling and Analysis), Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Καμπάνιας
(Campaign Simulation & Campaign Optimization), Έλεγχος Καμπάνιας (Campaign
Monitoring), Ανάλυση Επιτυχίας Καμπάνιας (Campaign Success Analysis), Ανάλυση
Ευκαιριών (Lead Analysis), Ανάλυση Δραστηριότητας Μάρκετινγκ (Marketing
Activity Analysis), Ανάλυση Κερδοφορίας Καμπάνιας (Campaign Profitability
Analysis), Ανάλυση Αποτελεσματικότητας Καμπάνιας (Marketing Effectiveness
Analysis), Ανάλυση Επαφών (εισερχόμενες και εξερχόμενες) (Contact Analysis).
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Analytics—Marketing Analytics).
3.4.4 Ανάλυση Πωλήσεων (Sales Analytics)
Με τη βοήθεια των εργαλείων ανάλυσης η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να
προσδιορίσει την οικονομική κατάσταση και την συνολική αποτελεσματικότητα των
πωλήσεων. Τα στελέχη εφοδιάζονται με όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για να
ανταποκριθούν προληπτικά στις νέες τάσεις, να μετρήσουν την πιστότητα των
πελατών και τις διακυμάνσεις των εσόδων, και να εκτιμήσουν διαγραφόμενες
ευκαιρίες πώλησης. Βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν τις επιμέρους δυνατότητες
της συγκεκριμένης λειτουργίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) ανάλυση της
απόδοσης των πωλήσεων (sales performance analysis) που στοχεύει στην εκτίμηση
όλης της σχετικής πληροφορίας όπως οικονομικά στοιχεία, δεδομένα-κλειδιά των
πελατών και αύξηση εσόδων, β) ανάλυση της διαδικασίας πώλησης (sales process
analysis) η οποία παραδίδει πληροφορίες σχετικά με το εσωτερικό όλων των
επιμέρους διαδικασιών ολοκλήρωσης της πώλησης (sales pipeline information), με
τις αναφορές (quotes), τις παραγγελίες πωλήσεων, τα συμβόλαια και τις ευκαιρίες και
γ) σχεδιασμός πωλήσεων (sales planning) που προσφέρει στα στελέχη πωλήσεων μία
πλήρη εικόνα των εκτιμούμενων εσόδων και ποσοτήτων προϊόντων, εξασφαλίζοντας
ακρίβεια στο σχεδιασμό και την πρόβλεψη (http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf, p.4).
Οι επιμέρους διαδικασίες στα πλαίσια της ανάλυσης των πωλήσεων αναφέρονται
στον Προγραμματισμό και την Πρόβλεψη των Πωλήσεων (Sales planning and
Forecasting), Ανάλυση της Απόδοσης των Πωλήσεων (Sales Performance Analysis),
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Ανάλυση του «Καπνού» πωλήσεων δηλαδή εσόδων και ανάπτυξης της επιχείρησης
από τις ευκαιρίες ή τις αναφορές (Sales Funnel Analysis), Ανάλυση Δραστηριότητας
(Activity Analysis), Ανάλυση Πωλήσεων με Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
(Sales

Analysis

with

Geographical

Information

System),

Ανάλυση

και

Προγραμματισμός Ευκαιριών (Opportunity Analysis and Opportunity Planning),
Ανάλυση Αναφορών Πωλήσεων και Διαχείρισης Παραγγελιών (Sales Quotation and
Order Management Analysis), Ανάλυση Συμβολαίων Πωλήσεων (Sales Contract
Analysis), Ανάλυση και Προγραμματισμός Πωλήσεων ανά Περιοχή (Sales Analysis
by Territory and Sales Planning by Territory), Ανάλυση του Ρυθμού Χρέωσης
(Billing Analysis) και Προγραμματισμός Λογαριασμών (Account Planning).
Σημειώνεται ότι με την έννοια του λογαριασμού εννοείται η περιγραφή κάθε πελάτη
και η κάθε είδους αλληλεπίδραση του με την επιχείρηση που καταγράφεται και
μπορεί να ανακτηθεί με εργαλεία αναφοράς.
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Analytics—Sales Analytics).
3.4.5 Ανάλυση Εξυπηρέτησης (Service Analytics)
Η ανάλυση στην εξυπηρέτηση προσανατολίζεται περισσότερο στον συγχρονισμό
στην εκτέλεση των λειτουργιών, των σχεδίων και των προσπαθειών στις
προσφερόμενες υπηρεσίες στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως ο
χρόνος,

η

ποιότητα

και

το

κόστος

(http://www.sap.com/solutions/business-

suite/crm/pdf/BWP_crm_analytics.pdf, p.2). Οι επιμέρους λειτουργίες σχετίζονται με
την Ανάλυση του Σχεδίου Εξυπηρέτησης (Service Plan Analysis), Ανάλυση της
Τάσης Εξυπηρέτησης για το Ερχόμενο Έτος (Service Trend Analysis), Ανάλυση
Ικανοποίησης και Πιστότητας Πελάτη (Customer Satisfaction and Loyalty Analysis),
Ανάλυση της Απόδοσης στην Εξυπηρέτηση (Service Performance Analysis),
Ανάλυση της Φόρτωσης Εργασιών Εξυπηρέτησης (Service Workload Analysis),
Προγραμματισμός

Στρατηγικής

Εξυπηρέτησης

(Strategic

Service

Planning),

Ανάλυση της Βάσης των Εγκαταστάσεων (Installed Base Installation), σημειώνεται
ότι η έννοια των εγκαταστάσεων χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική της σημασία,
Ανάλυση Κερδοφορίας Εξυπηρέτησης (Service Contract Analysis), Ανάλυση
Ποιότητας Εξυπηρέτησης που αναφέρεται κυρίως στο ρυθμό εξυπηρέτησης (Service
Quality Analysis), Ανάλυση Χρέωσης (Billing Analysis), Ανάλυση Κόστους και
Εσόδων (Cost and Revenue Analysis) και Ανάλυση της Διαχείρισης των Περιοχών
(Territory Management Analysis).
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(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Analytics—Service Analytics).
3.4.6 Ανάλυση του Καναλιού Επικοινωνίας (Interaction Center Analytics)
Το κέντρο επικοινωνίας με τα εργαλεία ανάλυσης που προσφέρει, συγκεντρώνει
όλα τα κανάλια επικοινωνίας μαζί δηλαδή δίνει τη δυνατότητα για ανάλυση της
απόδοσης

και

του

κόστους

όλων

των

καναλιών

αλληλεπίδρασης,

συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), του κέντρου
επικοινωνίας (interaction center), των κινητών πωλήσεων (mobile sales), των άμεσων
(direct sales) και έμμεσων πωλήσεων (indirect sales). Επιπλέον, επιτρέπει την
επιλογή του κατάλληλου καναλιού (μάρκετινγκ, πώλησης και εξυπηρέτησης) για την
προσέγγιση του κάθε γκρουπ πελατών (http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_analytics.pdf, p.2). Οι επιμέρους δυνατότητες αφορούν την
Ανάλυση του Δικτύου (Web Analytics) και κυρίως του ηλεκτρονικού καταστήματος,
τον Έλεγχο της Τεχνικής Λειτουργίας της ιστοσελίδας (Web Site Monitoring), το
«Πιάσιμο» των Γεγονότων στο Δίκτυο (Web Event Capturing), Ανάλυση των
Εφαρμογών Πεδίων (Field Application Analysis), Ανάλυση της Απόδοσης των
Χρηστών στο Κέντρο Επικοινωνίας με κεντρικό άξονα το τηλέφωνο (Interaction
Center Analytics), Ανάλυση των Συνεργατών και του αντίστοιχου καναλιού (Partner
and Channel Analytics) και Βελτιστοποίηση της Μίξης των Καναλιών και όλων των
εργαλείων ανάλυσης και στους τρεις βασικούς τομείς (μάρκετινγκ, πωλήσεις,
εξυπηρέτηση).
(http://www50.sap.com/businessmaps/

στο

Analytics—Interaction

Channel

Analytics).
Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι όλες οι εφαρμογές που
περιγράφηκαν στις παραπάνω ενότητες, με όλες τις δυνατότητες και επιμέρους
λειτουργίες αποτελούν αυτό που η ίδια η εταιρία ονομάζει διαχείριση πελατειακών
σχέσεων στα πλαίσια της επιχείρησης. Αναφέρεται στις ιστοσελίδες της SAP ως
mySAP Customer Relationship Management-Enterprise. Οι ενότητες για τις
εφαρμογές πεδίων, το κέντρο επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η διαχείριση
του καναλιού, φυσικά αποτελούν σύνολο εφαρμογών που μπορεί να διατεθεί ως
ξεχωριστό κομμάτι, όμως οι λειτουργίες που παρέχονται στηρίζονται στο βασικό
κομμάτι του συστήματος της SAP που μέχρι τώρα περιγράφηκε. Γι’ αυτό και οι
περισσότερες λειτουργίες αν όχι όλες, είναι αντίστοιχες, απλά προσαρμοσμένες για
τα αντίστοιχα στελέχη και το αντίστοιχο κανάλι.
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3.5

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕΔΙΩΝ

(FIELD

APPLICATION SUPPORT)
Οι εφαρμογές στον τομέα του πεδίου περιλαμβάνουν την υποστήριξη των
πωλήσεων και την υποστήριξη-εξυπηρέτηση των πελατών εκτός του χώρου εργασίας
(Field Sales Support και Field Service Support).
(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/featuresfunctions/fieldapplications.a
spx). Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν τα επιμέρους modules των δύο βασικών
εφαρμογών.
Εφαρμογές πεδίων (Field Applications)
Πίνακας 6: Εφαρμογές στο μάρκετινγκ πεδίου
Field

Customer

Campaign

Trade

Content

Marketing

Segmentation

Management

Promotion

management

Management

Πίνακας 7: Εφαρμογές στις πωλήσεις πεδίου
Field

Sales Planning

Territory

Account

Sales

& Forecasting

Management

Contact

&

Activity

Opportunity

Quotation &

Contract

Incentive &

Management

management

Order

Management

Commission

Management

Management

Management

Πίνακας 8: Εφαρμογές στην εξυπηρέτηση και στην ανάλυση πεδίου
Field

Resource

Installed

Service

Service

Complaint

Van

Service

Planning &

Base

Order

Contract

Management

Management

Optimization

Management

Management

Management

Field

Customer

Product

Marketing

Sales

Service

Field

Analytics

Analytics

Analytics

Analytics

Analytics

Analytics

Analytics

Stock

(Πηγή: http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Field Applications)

Οι λειτουργίες
δυνατότητες

στους

στον τομέα των πωλήσεων προσφέρουν σχεδόν τις ίδιες
χρήστες

εκτός

επιχειρησιακού

περιβάλλοντος

και

το

σημαντικότερο είναι η πλήρης συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό πωλήσεων στο
εσωτερικό της επιχείρησης. Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι ειδικά στην περίπτωση των
πωλήσεων και ειδικότερα στη διαχείριση των συμβολαίων (contract management) και
στη διαχείριση κινήτρων και προμηθειών (incentive & commission management), οι
πωλητές πεδίου δεν έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, αλλά προσφέρονται
περισσότερο δυνατότητες ανάγνωσης και όχι αλλαγών.
(http://www50.sap.com/businessmaps/

στο

Field

Applications—Field

Sales—

Contract Management και στο Field Applications—Field Sales—Incentives &
Commission Management).
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Από όλες τις λειτουργίες, μία περισσότερο λεπτομερή αναφορά ακολουθεί για τη
διαχείριση περιεχομένου (Content Management) στον τομέα του μάρκετινγκ, καθώς
και στη συνέχεια για το Field Service και το Field Analytics.
3.5.1 Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management)
Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η κεντρική λειτουργία είναι η σύνδεση οποιουδήποτε
κειμένου όπως αρχεία Microsoft Excel ή Microsoft Word, στις επιχειρησιακές
συναλλαγές και αποστολή αυτών στους επιχειρησιακούς συνεργάτες μέσω ενός
αριθμού διαφορετικών καναλιών (email, fax). Επιτρέπει στο προσωπικό των πεδίων
να προγραμματίσουν, να αποφασίσουν για τον προϋπολογισμό, να σχεδιάσουν και
να εκτελέσουν τις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ (marketing initiatives) στο επίπεδο του
πεδίου που έχουν αναλάβει. Ως επιμέρους λειτουργίες αναφέρονται η Offline
Πρόσβαση στην Επιχειρησιακή πύλη στη διάρκεια ταξιδιού ή στο χώρο του πελάτη
(Offline Access to Enterprise Portal), Ενημέρωση για τα νέα της εταιρίας όταν οι
χρήστες δεν είναι συνδεδεμένοι (Offline Yahoo! Corporate News), Συνεχόμενη
Αυτόματη Ενημέρωση (Continuous Automatic Updating) μέσω του συγχρονισμού
της offline και της online πύλης και την αυτόματη ενημέρωση κατά τη σύνδεση του
χρήστη, Ευαισθησία του Δικτύου στην Παράδοση Περιεχομένου (Network Sensitive
Delivery), Βελτιστοποίηση του Επιπέδου των Μεταφερόμενων Bytes (Byte-Level
Optimization), Δυνατότητα Διακοπής στο Κατέβασμα Δεδομένων (Interrupted
Downloading), Αναφορά Αλληλεπίδρασης (Interaction Reporting), Μείωση Κίνησης
στο δίκτυο WAN για απομακρυσμένα γραφεία (NeighborCast for WAN Users),
Επικοινωνία με Βίντεο (Video Communication) και Out-of-the Box Εγκατάσταση
(Out-of-the-Box Implementation).
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Field Marketing—Content Management).
3.5.2 Field Service
Στον τομέα της εξυπηρέτησης από κινούμενο προσωπικό, η SAP προσφέρει όλη
τη γνώση και τις δυνατότητες του συστήματος στις διάφορες φορητές συσκευές
(φορητοί

υπολογιστές

ή

συσκευές

παλάμης-handheld

devices),

για

την

αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών. Επιπλέον, το
γραφικό περιβάλλον που προσφέρει για την εργασία τους, είναι έτσι διαμορφωμένο
ώστε να μην απαιτείται παρά ελάχιστη εκπαίδευση, ενώ από την άλλη στοχεύει στην
αύξηση της χρήσης από τους αντίστοιχους χρήστες.
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(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_service.pdf,

p.2).

Σημαντικά χαρακτηριστικά για τις δυνατότητες έξω από το περιβάλλον της
επιχείρησης αφορούν τα εξής: α) υποστήριξη για όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες
κινητών συσκευών όπως PDAs, έξυπνα τηλέφωνα (smart phones) και υπολογιστές
τσέπης (tablet PCs), β) υποστήριξη για πολλαπλές δομές δικτύων, γ) ένα κοινό
επιχειρησιακό περιβάλλον για τον προσδιορισμό ρόλων και ανάπτυξη δομών και
εφαρμογών, δ) υποστήριξη για offline και online μεθόδους σύνδεσης και ε) πλήρη
υποστήριξη για offline λειτουργίες των ασύρματων συσκευών μέσα από εφαρμογές
και αποθήκευση δεδομένων στις ίδιες τις συσκευές. Αξίζει ν’ αναφερθεί η στενή
σύνδεση των δυνατοτήτων των πωλητών και του τεχνικού προσωπικού, καθώς οι
προσφερόμενες λειτουργίες βασίζονται σε μία κοινή τεχνολογική πλατφόρμα. Μέσω
αυτής και της χρήσης κοινών συστατικών επιτυγχάνονται συνέργιες που μπορούν να
βοηθήσουν και τα δύο τμήματα (πωλήσεων και εξυπηρέτησης). Για παράδειγμα, ένας
πωλητής πριν την επίσκεψη σε κάποιον πελάτη, ελέγχει τις καταγραφές
εξυπηρέτησης που τον αφορούν και ανακαλύπτει ότι υπήρξαν πολλαπλές παραγγελίες
επιδιόρθωσης. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι ο πελάτης δεν ήταν ευχαριστημένος με την
ποιότητα των προϊόντων, ο πωλητής μπορεί να συναντηθεί μαζί του καλύτερα
προετοιμασμένος ή ακόμη και με μια έτοιμη λύση στο πρόβλημα.
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_field_service.pdf,
p.3-4).
Όσον αφορά τον προγραμματισμό των πόρων και τη βελτιστοποίηση οι βασικές
λειτουργίες που περιγράφηκαν στην αντίστοιχη ενότητα της εξυπηρέτησης των
πελατών, ισχύουν και σ’ αυτή την περίπτωση. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στη
διαχείριση των παραγγελιών εξυπηρέτησης στα πλαίσια της οποίας οι υπάλληλοι
μπορούν να διαχειριστούν τα αιτήματα των πελατών, να δημιουργήσουν παραγγελία
εξυπηρέτησης και να την επιβεβαιώσουν. Έχουν ακόμη πρόσβαση σε υποστηρικτές
πληροφορίες όπως προτεραιότητα παραγγελίας, ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης,
επηρεαζόμενα συστατικά, περιγραφή προβλήματος, όνομα πελάτη και πληροφορίες
για την επαφή του, λίστα με δραστηριότητες εξυπηρέτησης που πρέπει να
εκτελεστούν, προγραμματισμένη κατανομή υλικών και συνημμένα στοιχεία στην
παραγγελία. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, αναφορά επιβεβαίωσης
επιβάλλεται από τους ίδιους και συγκεκριμένα επιβεβαίωση χρόνου (επιδιόρθωση,
χρόνος ταξιδιού), επιβεβαίωση υλικών, αναφορά για τις τεχνικές λεπτομέρειες
(περιγραφή δραστηριοτήτων, υλικών αντικατάστασης) και επιβεβαίωση κειμένου
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(δηλώσεις για μελλοντική χρήση ως αναφορές για μελλοντική επικοινωνία με τον
πελάτη). Επίσης, ο εκάστοτε υπάλληλος μπορεί να δημιουργήσει αναφορές για
οποιαδήποτε πληροφορία απαιτεί ο πελάτης, από τα τμήματα της επιχείρησης.
Επιπρόσθετα, ο υπάλληλος μπορεί να διαχειριστεί παράπονα και να τα προωθήσει
στο αντίστοιχο κέντρο εξυπηρέτησης στην επιχείρηση, να λάβει τα τελευταία νέα στη
συσκευή του, να διαχειριστεί την βάση εγκατάστασης του πελάτη (manage a
customer’s installed base) και να μεταφέρει τα συστατικά της από περιοχή σε
περιοχή, να διαχειριστεί τα αποθέματα υλικών (διανομή και έλεγχος της
κατανάλωσής τους) που έχουν σχεδιαστεί για τον ίδιο, για περιοχή ή για όχημα.
Τέλος ανά πάσα στιγμή μπορεί να ελέγξει την κατάσταση του έργου που έχει
αναλάβει και το αντίστοιχο επίπεδο προόδου. Να σημειωθεί ότι για την καλύτερη
αξιοποίηση των αναφερόμενων λειτουργιών, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται
αξιολόγηση και του προϊόντος SAP R/3 Enterprise/ mySAP ERP/ mySAP CRM
(http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/BWP_crm_field_service.pdf,
p.3).
3.5.3 Field Analytics
Οι λειτουργίες που προσφέρει στο προσωπικό των πεδίων (field personnel) είναι οι
εξής: Προ-διαμορφωμένο Επιχειρησιακό Περιεχόμενο από το SAP BW για πελάτες,
προϊόντα, μάρκετινγκ, πωλήσεις, υπηρεσίες (Preconfigured Business Content),
Προσωποποίηση Αναλυτικού Περιεχόμενου (Personalized Analysis Replication),
Αυτόματο Κατέβασμα Πληροφοριών με Βάση την Ευθύνη και την Εξουσιοδότηση
του χρήστη (Push Based on Authorization/Responsibilities), Δυνατότητες Τοπικής
Ανάλυσης (Local Analytical Capabilities) με την τοπική βάση δεδομένων και
Δυνατότητες σχεδιασμού (Planning Capabilities).
(http://www50.sap.com/businessmaps/ στο Field Analytics—Field Analytics).

3.6 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (INTERACTION CENTER)
Το κέντρο επικοινωνίας που προσφέρει το προϊόν της SAP, αποτελεί ένα κοινό
σημείο για τον συγκερασμό όλων των τύπων αλληλεπίδρασης με τον πελάτη είτε η
επικοινωνία λαμβάνει χώρα με τηλέφωνο, είτε με email, είτε με φαξ, είτε με την
προσωπική επαφή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον συγχρονισμό όλων των σημείων
πρόσβασης του ίδιου. Βασίζεται στην τεχνολογική πλατφόρμα SAP NetWeaver και
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ενσωματώνει όλες τις ηλεκτρονικές επιχειρησιακές διαδικασίες (e-business
processes) συμπεριλαμβανομένων την διαχείριση εξυπηρέτησης, την οικονομική
διαχείριση, την διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, την ευφυΐα της επιχείρησης (business
intelligence) και τη στρατηγική διαχείριση της επιχείρησης, καθώς και τεχνολογία
τρίτων μερών.
(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_interaction_center.p
df, p.4).
Στα πλαίσια του κέντρου επικοινωνίας η SAP έχει δημιουργήσεις τέσσερα βασικά
πελατοκεντρικά σενάρια για τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση και τους
ανθρώπινους πόρους. Καθένα από αυτά υποστηρίζει διάφορες επιμέρους διαδικασίες
οι οποίες προσφέρονται μέσα στα πλαίσια του επιχειρησιακού CRM που αναλύθηκε
στις προηγούμενες ενότητες. Στον ακόλουθο πίνακα, φαίνονται τα σενάρια και οι
λειτουργίες τους.
Βασικά Σενάρια κέντρου επικοινωνίας
Πίνακας 9: Σενάριο Τηλεπωλήσεων

Telesales

Account

& Activity

Contact

Opportunity

Quotation & Incentive &

Management Management Order

Management

Commission

Management Management

Πίνακας 10: Σενάριο Τηλεμάρκετινγκ

Telemarketing

Campaign

Lead Management

Personalization

Execution
Πίνακας 11: Σενάριο Εξυπηρέτησης Πελατών

Customer Service

Help Desk

Customer

Service Complaint

& Support

Management

(Πηγή: http://ww50.sap.com/businessmaps/ στο Interaction Center)

Πέρα από τα σενάρια στο κέντρο επικοινωνίας προσφέρονται και υποστηρικτικές
διαδικασίες (supporting processes) και δυνατότητες ανάλυσης (interaction center
analytics) ως ακολούθως:
Πίνακας 12: Υποστηρικτικές διαδικασίες
Supporting

Alerts,

Communication

Workforce

Workflow

Knowledge

Contact

Activity

Transaction

Real-Time

Processes

Messages

Channels

Management

Management

Management

Management

Management

Launcher

Monitoring

&
Scripting
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Πίνακας 13: Δυνατότητες ανάλυσης του κέντρου επικοινωνίας
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(Πηγή: http://ww50.sap.com/businessmaps/ στο Interaction Center)

3.6.1 Σενάριο Τηλεπωλήσεων (Telesales Scenario)
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεναρίου, το παραδοσιακό τηλεφωνικό κέντρο και
όχι μόνο, χρησιμοποιείται ως ένα κανάλι πωλήσεων ενσωματώνοντας όλους τους
τύπους αλληλεπίδρασης με τον πελάτη. Το σημαντικό είναι η δυνατότητα
ενσωμάτωσης όλων των διαδικασιών δηλαδή οι ευκαιρίες των πωλήσεων μπορεί να
προκύψουν και από την περιοχή του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης, δυνατότητα
ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση εφαρμογής περισσότερων σεναρίων. Για τις
εισερχόμενες κλήσεις το προσωπικό μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα πελατών,
καταναλωτών και μεταπωλητών, να προσφέρει πληροφορίες και αναφορές μέσω
τηλεφώνου, email ή παραδοσιακού ταχυδρομείου. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να
ανιχνεύσουν την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών σε όλα τα κανάλια
πωλήσεων για την δημιουργία εξερχόμενων καμπανιών μάρκετινγκ.
(πηγή:http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_interaction_ce
nter.pdf, p.6).
3.6.2 Σενάριο τηλεμάρκετινγκ (Telemarketing Scenario)
Υποστηρίζει εισερχόμενο και εξερχόμενο μάρκετινγκ βασισμένο στις ικανότητες
κλήσης και δυναμικής χρήσης έτοιμων σεναρίων (dynamic scripting). Επίσης βοηθάει
στο συγχρονισμό των προσπαθειών τηλεμάρκετινγκ με τις καμπάνιες πωλήσεων,
μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης.
(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_interaction_center.p
df, p.6).
3.6.3 Σενάριο Εξυπηρέτησης (Service Scenario)
Σε μία τυπική περίπτωση, η ομάδα του κέντρου μπορεί να βρει λύσεις στο
πρόβλημα του πελάτη. Εάν δεν μπορεί να λυθεί εύκολα, τότε το προσωπικό
δημιουργεί μία παραγγελία εξυπηρέτησης ή ένα είδος άμεσης αναφοράς (dispatch) σε
έναν τεχνικό. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο ίδιος και ειδοποιεί όταν ολοκληρωθεί
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η εργασία, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει το χρόνο και τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το προσωπικό μπορεί να δει το
ιστορικό του πελάτη, για παράδειγμα υπάρχουσες παραγγελίες εξυπηρέτησης.
Ακόμη, μπορεί εύκολα να προωθήσει παραγγελίες, συμβόλαια, τιμολόγια και
επιβεβαιώσεις εξυπηρέτησης στο σύστημα. Τέλος, έχει τη δυνατότητα να επιλύσει
απλά παράπονα (ποσό απόδειξης, κουπόνια, αντικαταστάσεις προϊόντων ή
οποιαδήποτε άλλα).
(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_interaction_center.p
df, p.7).
3.6.4 Σενάριο Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources Scenario)
Βασικός στόχος είναι η υποστήριξη των υπαλλήλων σα να επρόκειτο για πελάτες
της επιχείρησης. Παρέχει στους ίδιους ένα σημείο επικοινωνίας με την ίδια την
επιχείρηση και την πληροφορία της. Συνδυάζει τις βασικότερες CRM τεχνικές με τις
πληροφορίες του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, σε ένα κοινό HR help desk. Έτοιμα
σενάρια και μηνύματα (scripts and alerts) καθοδηγούν τους ειδικούς ανθρωπίνων
πόρων και τους υπαλλήλους σε όλα τα επιμέρους βήματα για την ολοκλήρωση
κοινών συναλλαγών με τους πελάτες, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται αυτόματη
μεταφορά δεδομένων μεταξύ CRM και HR. Επιτρέπεται στο τμήμα ανθρωπίνων
πόρων να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους υπαλλήλους, είτε οι ίδιοι
προβάλλουν το αίτημά τους μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω email, είτε μέσω chat. Με
λίγα λόγια, αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο για τους υπαλλήλους της επιχείρησης
στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος και στην αποφυγή «κολλήματος».
(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_interaction_center.p
df, p.4,7 και
http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/featuresfunctions/interactioncenter.a
spx).

3.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (CHANNEL MANAGEMENT)
Οι δυνατότητες που προσφέρονται στα πλαίσια της διαχείρισης καναλιού,
αποτελούν την απάντηση της SAP στη διαχείριση των σχέσεων με τους συνεργάτες
(Partner Relationship Management). Οι διανομείς, οι μεταπωλητές και διάφοροι
άλλοι επιχειρησιακοί συνεργάτες, έχουν τη δύναμη να προωθήσουν ή να
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υποβιβάσουν το προϊόν της επιχείρησης, γι’ αυτό μέσω του προϊόντος mySAP CRM
μεταφέρονται διάφορες λειτουργίες και σ’ αυτούς όπως ακριβώς και στους πωλητές,
τεχνικούς και διάφορους άλλους υπαλλήλους, γιατί τελικά η ικανοποίηση του πελάτη
συνιστά βασική προτεραιότητα όλων. Οι επιμέρους δυνατότητες περιλαμβάνουν τα
εξής:
9 Διαχείριση Συνεργατών και Ανάλυση (Partner Management and Analytics):
έλεγχος, μέτρηση, διαχείριση των σχέσεων σε όλο τον κύκλο ζωής του
συνεργάτη. Κατανόηση του ποιοι είναι, τι πουλούν, που και σε ποιόν.
Εκπαίδευση συνεργατών για αποτελεσματικότερη

πώληση προϊόντων και

υπηρεσιών.
9 Μάρκετινγκ μέσω Καναλιού (Channel Marketing) με την παροχή των
απαραίτητων πληροφοριών στους συνεργάτες (μάρκα, κατάλογοι, καμπάνιες)
9 Πώληση μέσω Καναλιού (Channel Sales) με τις πωλήσεις των συνεργατών να
αποτελούν επέκταση των αντίστοιχων προσπαθειών της επιχείρησης.
Επιμέρους λειτουργίες αφορούν Διαχείριση Λογαριασμών και Επαφών
(Account and Contact Management), Διαχείριση Δραστηριοτήτων και
Ευκαιριών (Activity and Opportunity Management), Διαχείριση Τιμολόγησης
και Συμβολαίων (Pricing and Contract Management), Αλληλεπιδραστική
Πώληση και Διαμόρφωση Προϊόντος (Interactive Selling and Configuration),
Καθοδηγούμενη Πώληση (Guided Selling), Διαχείριση Αναφορών και
Παραγγελιών (Quotation and Order Management), Ανίχνευση Πολλαπλών
Ταχυτήτων και Πρόβλεψη (Multitiered Sales Tracking and Forecasting) και
Ικανοποίηση Συνεργατών (Partner Compensation).
9 Εξυπηρέτηση μέσω Καναλιού (Channel Service): δυνατότητες άμεσης και
προσωποποιημένης επίλυσης προβλημάτων των πελατών μέσω εργαλείων
διαχείρισης γνώσης (knowledge management tools).
9 Εμπόριο μέσω Καναλιού (Channel Commerce): πρόκειται για τη δυνατότητα
ενσωμάτωσης των συνεργατών στις στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου (ecommerce, βλέπε επόμενη ενότητα) της επιχείρησης, μέσω της υποστήριξης
συνεργατικής πώλησης μέσα στα όρια του οργανισμού.
(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_channel.pdf, p.12 και
http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf, p.3).

175

3.8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)
Με το προϊόν mySAP CRM E-commerce το internet μετατρέπεται σε ένα
πρόσθετο κανάλι αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας για τον πελάτη και τον
καταναλωτή. Πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα με δυνατότητα πλήρους
ενσωμάτωσης στο τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης και επομένως χρήσης της
υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής, καθώς και ολοκλήρωσης με όλα τα σημεία
επαφής με τον πελάτη. Υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες που αφορούν τον πελάτη
είτε πρόκειται για πριν την πώληση, είτε για την μετέπειτα υποστήριξή της. Στην
επιχείρηση δίνεται η δυνατότητα για μείωση του κόστους συναλλαγών και των
κλήσεων των πελατών για εξυπηρέτηση, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται εργαλεία για
την αύξηση των εσόδων και της πρόσβασης στη αγορά, προώθηση της εταιρικής
ταυτότητας και μάρκας, βελτίωση της εξυπηρέτησης και μείωση του κόστους
πωλήσεων και υποστήριξης. Οι δυνατότητες που παρέχονται στα πλαίσια του
ηλεκτρονικού εμπορίου φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
E-commerce
Πίνακας 14: Συστατικά ηλεκτρονικού εμπορίου

E-marketing

E-selling

E-service

E-analytics

(Πηγή: http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/featuresfunctions/ecommerce.aspx)

Οι παραπάνω δυνατότητες υποστηρίζονται από μία σειρά λειτουργιών οι οποίες
έχουν ως εξής:
Πίνακας 15: Υποστηρικτικές λειτουργίες
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(Πηγή:http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_ecommerce.pdf,p.2-3)

3.8.1 Συστατικά του E-Commerce
3.8.1.1 E-Marketing
Υποστηρίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την δημιουργία ζήτησης και
πιστότητας του πελάτη μέσω του διαδικτύου. Οι εμπειρίες των πελατών
προσωποποιούνται με σκοπό την παροχή περισσότερο σχετικών και βολικών
πληροφοριών για τον ίδιο, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αύξηση των εσόδων μέσω
του δικτυακού καναλιού πώλησης.
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Sales

(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_ecommerce.pdf,p.1).
3.8.1.2 E-Selling
Δίνει τη δυνατότητα για την υποστήριξη όλης της διαδικασίας πώλησης στο
διαδίκτυο

με

αποτέλεσμα

η

επιχείρηση

να

προσφέρει

στους

πελάτες

προσωποποιημένες, αλληλεπιδραστικές και εύκολες στη χρήση επιλογές πωλήσεων
και αυτοεξυπηρέτησης (self-service), ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται και η
διαδικασία αγοράς από την παραγγελία μέχρι την εξόφληση. Η διαδικασία
ηλεκτρονικής πώλησης προορίζεται τόσο για το σενάριο πώλησης σε τρίτες
επιχειρήσεις (Business-to-Business, B2B), όσο και για το σενάριο πώλησης σε
καταναλωτές (Business-to-Consumer, B2C).
(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_ecommerce.pdf,
p.2).
Μία από τις δυνατότητες

που προσφέρονται στα πλαίσια της ηλεκτρονικής

πώλησης και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η διαχείριση του καλαθιού
αγοράς (shopping basket management). Προσφέρει πλήρη υποστήριξη για
προσωποποιημένα και διαμορφωμένα προϊόντα, εμφανίζει προσωποποιημένη
τιμολόγηση, προτάσεις σταυροειδών και προς τα πάνω προϊόντων, επιτρέπει τον
έλεγχο διαθεσιμότητας του προϊόντος σε πραγματικό χρόνο και κυρίως διαθέτει ένα
συνεπές

γραφικό

περιβάλλον

για

όλες

τις

διαδικασίες

παραγγελιών

(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_sales.pdf, p.4).
3.8.1.3 E-Service
Στον τομέα της εξυπηρέτησης μέσω του internet το προϊόν της SAP προσφέρει
δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης των πελατών χωρίς την παρουσία κάποιου
αντιπροσώπου της επιχείρησης, έχοντας άμεση πρόσβαση στην γνώση της. Οι
πελάτες μπορούν να ερευνήσουν και να διαγνώσουν τα προβλήματά τους από μία
συλλογή FAQs ή να ψάξουν για σχετικές λύσεις σε μία βάση γνώσης ή αποθήκη
λύσεων (solution repository). Επιπλέον, προσφέρεται πρόσβαση σε όλες τις
διαδικασίες εξυπηρέτησης, έτσι ώστε δεν είναι απαραίτητο οι πελάτες να περιμένουν
τις συνηθισμένες ώρες εργασίας ή τους διαθέσιμους αντιπρόσωπους για την
ενημέρωση ή την ανίχνευση τη κατάστασης των αιτημάτων εξυπηρέτησης ή των
παραπόνων τους. Επίσης, οι ίδιοι μπορούν να ελέγξουν τους όρους συμβολαίου
εξυπηρέτησης που τους αφορούν και τα προϊόντα που πρόσφατα αγόρασαν.
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(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_service.pdf, p.2).
3.8.1.4 E-Analytics
Επιτρέπει στην επιχείρηση την ανίχνευση των δράσεων των πελατών με σκοπό τον
προσδιορισμό του τρόπου χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος από τους ίδιους.
Δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτού του προϊόντος με τις αναφορές των
πωλήσεων για την πλήρη εικόνα της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών ακόμα
και όταν δεν καταλήγουν σε πραγματική πώληση.
(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_ecommerce.pdf,p.2).
3.8.2 Λειτουργίες υποστήριξης
3.8.2.1 Διαχείριση Καταλόγου και Περιεχομένου (Catalog & Content
Management)
Η διαχείριση του καταλόγου αναφέρεται σε ένα κεντρικό κατάλογο, ο οποίος
περιέχει περιγραφές του προϊόντος, παρουσιάσεις με χρήση πολυμέσων, στοιχεία
τιμολόγησης και σχετική βιβλιογραφία για το προϊόν. Επιτρέπει την εύκολη και
γρήγορη πρόσβαση σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία μέσω του διαδικτύου. Από την
άλλη η διαχείριση του περιεχομένου υποστηρίζει περιεχόμενο το οποίο είναι
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες κάθε πελάτη, μέσω μιας πύλης
πελατών ειδικά για τους ίδιους (customer portal).Υποστηρίζει ακόμη δομημένο και
αδόμητο περιεχόμενο, επιτρέποντας στους πελάτες να συμμετέχουν σε θέματα του
ενδιαφέροντός τους και να διαμορφώσουν το δικό τους περιεχόμενο.
3.8.2.2 Προσωποποίηση (Personalization)
Βασίζεται σε κανόνες και κριτήρια που προσδιορίζει η επιχείρηση όπως την
αγοραστική συμπεριφορά των πελατών, το ιστορικό των παραγγελιών και
προτιμήσεις προϊόντων. Σκοπός είναι η προσωποποίηση των εμπειριών των πελατών
στην επικοινωνία τους μέσω του δικτύου, καθώς και την προσωποποίηση των
προτεινόμενων προϊόντων.
3.8.2.3 Αλληλεπιδραστικό Σύστημα Πωλήσεων και Διαμόρφωσης (Interactive
Selling & Configuration)
Προσφέρει δυνατότητες όπως πολυμεσικό περιεχόμενο, καθοδηγούμενη πώληση,
συμβουλές διαμόρφωσης προϊόντος, τιμολόγηση και έλεγχος διαθεσιμότητας του
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προϊόντος σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι μια πλούσια αγοραστική εμπειρία μέσω
της οποίας με την κατάλληλη βοήθεια, οι πελάτες επιλέγουν τα επιθυμητά προϊόντα
και υπηρεσίες που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες τους και πάνω από όλα χωρίς
ανθρώπινη παρέμβαση.
3.8.2.4 Τιμολόγηση (Pricing)
Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει την ιδιαίτερη τιμολόγηση για κάθε πελάτη
με βάση τον τύπο του, το προϊόν, τυχόν ιδιαίτερη μεταχείριση, τα συμβόλαια ή
συγκεκριμένες αναφορές (quotes). Υποστηρίζει συνεπή και ακριβή τιμολόγηση για
την παρουσίαση μιας ενιαίας εικόνας στον πελάτη σε όλο το φάσμα των καναλιών
πώλησης.
3.8.2.5 Διαχείριση Παραγγελιών Πωλήσεων (Sales Order Management)
Δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να λάβουν αναφορές και να τοποθετήσουν
παραγγελίες αποκτώντας πληροφορίες για την διαθεσιμότητα του προϊόντος σε
πραγματικό χρόνο και να ανιχνεύσουν την κατάσταση κάθε παραγγελίας κατά τη
διάρκεια όλης της διαδικασίας διαχείρισης της (από την κατασκευή μέχρι την
εξυπηρέτηση).
3.8.2.6 Χρέωση και Πληρωμή Online (Online Billing & Payment)
Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην κατάσταση του λογαριασμού
τους συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων, των συμβολαίων και της κατάστασης
της χρέωσης. Ακόμη μπορούν να εξοφλήσουν τα τιμολόγια μέσω του δικτύου.
3.8.2.7 Δημοπρασίες Δικτύου (Web Auctions)
Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διοργανώσουν online δημοπρασίες για
πρόσθετα αγαθά, πλεόνασμα αποθέματος, χρησιμοποιούμενα κεφάλαια και προϊόντα
ευαίσθητα στο χρόνο. Επιπλέον, οι αγοραστές και οι πωλητές μπορούν να
διαπραγματευτούν τις τιμές σε πραγματικό χρόνο σε μία προ-συναλλακτική (pertransaction basis) βάση.
3.8.2.8 Ζωντανή Συνεργασία στο Δίκτυο (Live Web Collaboration)
Επιτρέπει την άμεση βοήθεια στους πελάτες από την ιστοσελίδα της επιχείρησης.
Οι ίδιοι μπορούν να επιλέξουν την συνομιλία (chat), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
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την προώθηση ενός αιτήματος (callback request). Βασιζόμενο στην επιλογή
επικοινωνίας του πελάτη, το mySAP CRM ενσωματώνει όλη τη σχετική
πληροφόρηση που αφορά τον πελάτη (συμφραζόμενα των πωλήσεων στο δίκτυο,
προφίλ πελάτη, παραγγελίες παρελθόντος και ιστορικό εξυπηρέτησης) και την
εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη (agent’s desktop) σε πραγματικό
χρόνο.
3.8.2.9 Αιτήματα Εξυπηρέτησης, Παράπονα, Επιστροφές (Service Requests,
Complaints and Returns)
Οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν, να ενημερώσουν και να ελέγξουν την
κατάσταση των αιτημάτων εξυπηρέτησης σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
εξυπηρέτησης. Βασικά χαρακτηριστικά της διαχείρισης των αιτημάτων εξυπηρέτησης
περιλαμβάνουν τον αυτόματο έλεγχο των όρων των συμβολαίων (entitlements),
καθώς και την ικανότητα επιλογής μεταξύ των περισσότερο βολικών ραντεβού για
την επίσκεψη κάποιου τεχνικού (field service visit). Επίσης, οι πελάτες μπορούν να
εισάγουν και να ανιχνεύσουν τα δικά τους παράπονα και επιστροφές.
3.8.2.10 Ανάλυση Δικτύου (Web Analytics)
Επιτρέπει στην επιχείρηση να προσδιορίσει τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρονικού
καταστήματος από τους πελάτες. Η ενσωμάτωση αυτής της πληροφορίας με εργαλείο
αναφοράς πωλήσεων, προσφέρει πλήρη εικόνα της αγοραστικής συμπεριφοράς των
πελατών, ακόμα και όταν καμία πώληση δεν λαμβάνει χώρα.
3.8.2.11 Σύστημα Πωλήσεων της SAP μέσω του Δικτύου (SAP Internet Sales)
Πρόκειται για ένα σύστημα πώλησης μέσω του δικτύου για εκείνες τις
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το σύστημα SAP R/3. Η συγκεκριμένη λύση μπορεί
να προσφέρει μία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μετατρέποντας το internet σε
κερδοφόρο κανάλι πωλήσεων και αλληλεπίδρασης, χωρίς την εγκατάσταση και
εφαρμογή μίας πλήρους CRM λύσης. Υποστηρίζει διαδικασίες από άκρη σε άκρη,
από την παραγγελία στην πληρωμή προσφέροντας αλληλεπιδραστικό σύστημα
πωλήσεων με ευκολία χρήσης και εργαλείο αυτοεξυπηρέτησης (self-service).
(http://www.sap.com/solutions/businesssuite/crm/pdf/BWP_crm_ecommerce.pdf, p.23).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: EXODUS
1. Γενικά στοιχεία για την εταιρία
Η Exodus είναι μέλος του ομίλου της τράπεζας Πειραιώς και μία από τις
δυναμικότερες εταιρίες στο χώρο της πληροφορικής, παρέχοντας πρότυπες λύσεις
λογισμικού σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων όπως τράπεζες (όμιλος τράπεζας
Πειραιώς, Εθνική τράπεζα, Εμπορική τράπεζα), χρηματιστηριακές και μεταφορικές
εταιρίες, media & επικοινωνία (TIM, Tellas), εκδοτικοί οργανισμοί (όμιλος Αττικών
εκδόσεων), οργανισμοί ελληνικού δημοσίου & ευρωπαϊκής ένωσης (Βουλή των
Ελλήνων, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί,
εταιρίες συμβούλων, εμπόριο & βιομηχανία, πολιτιστικοί οργανισμοί, information
technology, εκπαιδευτικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια, και ερευνητικά ινστιτούτα
(http://www.exodus.gr/%287719839667445552%29/ecportal.asp?id=150&nt=55 και
http://www.exodus.gr/%287719839667445552%29/ecportal.asp?id=186&nt=55&me
nunode=186).
Τα προϊόντα και οι λύσεις που προσφέρει είτε σχεδιάζονται από την ίδια την
εταιρία (τμήμα έρευνας και ανάπτυξης), είτε προέρχονται από άλλες εταιρίες με τις
οποίες συνεργάζεται και προωθεί το λογισμικό τους. Στις συνεργαζόμενες εταιρίες
συγκαταλέγονται και οι εξής: Oracle, Microsoft, IBM, ProClarity, OTEnet,
KNOWSYS, Educational Multimedia Corporation, AST, GOexchange.
(http://www.exodus.gr/%287719839667445552%29/ecportal.asp?id=427&nt=55&me
nunode=427).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Microsoft, η Exodus είναι
πιστοποιημένος προμηθευτής λύσεων από την Microsoft (Microsoft Certified
Solution Provider) που σημαίνει ότι έχει σαφή και αποδεδειγμένη ικανότητα να
χρησιμοποιεί τεχνολογίες και προϊόντα της εταιρίας για τη δημιουργία και ανάπτυξη
ολοκληρωμένων λύσεων, να υποστηρίζει και να επαυξάνει προϊόντα λογισμικού της
Microsoft προς όφελος των πελατών της και να τους παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες για την καλύτερη χρήση εγκατεστημένων προϊόντων της ίδιας.
(http://www.exodus.gr/%287719839667445552%29/ecportal.asp?id=169&nt=55&me
nunode=169).
Από την άλλη, οι λύσεις που προσφέρει η Exodus περιλαμβάνουν Εταιρικές
Ιστοσελίδες και Πληροφοριακά Portals (Corporate Web Sites και Information
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Portals), Διαδικτυακές εφαρμογές (Web Applications), Συστήματα Επικοινωνίας και
Πληροφόρησης για το Εσωτερικό του Οργανισμού (Intranets) ή για το Δίκτυο
Συνεργατών (Extranets), Συστήματα Εκπαίδευσης μέσω Υπολογιστή (eLearning),
Συστήματα Ανάλυσης και Αξιοποίησης Πληροφοριών (Business Intelligence),
Συστήματα Υποστήριξης Εισπράξεων (eCollection), Διαχείριση Επιχειρηματικών
Πόρων

(ERP),

Διαχείριση

Εσωτερικών

Διαδικασιών

(Business

Process

Management), Λύσεις Υποδομής και Δικτύωσης (Professional Services).
(http://www.exodus.gr/%287719839667445552%29/ecportal.asp?id=150&nt=55).
Στο χώρο της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων εισέρχεται ως αντιπρόσωπος
της εταιρίας Microsoft με το προϊόν της ίδιας, το Microsoft Business SolutionsNavision (Έκδοση 3.70) CRM . Πρόκειται για ένα σχετικά νέο προϊόν της Microsoft,
τουλάχιστον στην Ελληνική αγορά. Ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός, ότι μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει καμία εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε η ίδια η εταιρία Exodus.

2. Microsoft Business Solutions-Navision CRM
Το Microsoft Business Solutions-Navision είναι ένα προϊόν που προστέθηκε στην
οικογένεια των προϊόντων της Microsoft επίσημα στις 11 Ιουλίου του 2002 και του
οποίου στόχος είναι η κάλυψη των εσωτερικών αναγκών των επιχειρήσεων.
Αποτελείται από διάφορα κομμάτια όπως Οικονομική Διαχείριση (Financial
Management), Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, (Supply Chain Management),
Παραγωγή, Ανάλυση και Εκτυπώσεις (Analytics and Reporting), Διαχείριση των
Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Management), Διαχείριση Έργου (Project
Management), Διαχείριση της τεχνικής υποστήριξης (Field Service Management),
Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce). Σε παγκόσμιο επίπεδο, 34000 επιχειρήσεις σε
περισσότερες από 50 χώρες χρησιμοποιούν το προϊόν για τις καθημερινές
επιχειρησιακές τους ανάγκες.
Όσον αφορά τη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση, προσφέρει μία ολοκληρωμένη
λύση, καθώς βασίζεται στην πιο σύγχρονη τεχνολογία, έχει ανοιχτή αρχιτεκτονική για
τη διασύνδεση με άλλα συστήματα και είναι ευπροσάρμοστη ώστε να ανταποκρίνεται
στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις οποιασδήποτε επιχείρησης.
(http://www.exodus.gr/%287719839667445552%29/ecportal.asp?id=541&nt=55).
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Στο παραπάνω πλαίσιο επιχειρησιακών λύσεων της Microsoft, εντάσσεται και η
Διαχείριση των Πελατειακών Σχέσεων (CRM), η οποία απευθύνεται σχεδόν σε όλο
το

φάσμα

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων,

αφού

οι

τομείς

εφαρμογής

περιλαμβάνουν εμπορικές εταιρίες, κατασκευαστικές, χονδρεμπόριο, μεταποίηση και
υπηρεσίες, και γενικότερα μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αποτελείται από
δύο βασικά modules που καλύπτουν τους βασικούς τομείς εφαρμογής των λύσεων
CRM, και είναι τα εξής: CRM-Marketing & Sales και CRM-Services (HOW?, by
ne.o,Οκτώβριος 2003. σελ.47).
Πριν την σύντομη καταγραφή των βασικών λειτουργιών των modules, αξίζει ν’
αναφερθεί ότι για την απόκτηση όλων των λειτουργιών που θα περιγραφούν
παρακάτω, η εκάστοτε επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει Microsoft Exchange Server
(ελάχιστη έκδοση 5.5 με service pack 4) για το E-Mail Logging for Microsoft
Exchange. Επιπλέον, το πρόγραμμα Microsoft Business Solutions-Navision
υποστηρίζει τεχνολογία γραφικών 32 bit και αυθεντικό περιβάλλον διακομιστήπελάτη για πολλές εργασίες. Υποστηρίζονται τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:
--Πρόγραμμα-πελάτης 32 bit: Windows XP, Windows 2000, Windows NT και
Windows 98.
--Διακομιστής: Navision Database Server: Windows 2000, Windows NT, IBM
AIX, IBM OS/400
--Microsoft SQL Server Option for Microsoft Business Solutions-Navision:
οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει ο MS SQL Server 2000.
(http://www.exodus.gr/(7719839667445552)/Documents/MBSRelationshipManagem
ent_Navision_greek.pdf, σελ.5).

2.1 CRM-Marketing & Sales
Οι βασικές λειτουργίες αυτού του module συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 16: Λειτουργίες του CRM-Marketing & Sales
Contact

Contact

Campaign

Opportunity

Task

Document

Contact

E-Mail

Outlook

Management

Classification

Management

Management

Management

Management

Search

Logging

Client

&

for

Integration

Interaction

Microsoft

Log

Exchange

(Πηγή:http://www.exodus.gr/(7719839667445552)/Documents/CRMmktsales_at360.pdf,
p.4-5)
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Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο κομμάτι CRM του Navision
της Microsoft, η βασική αναβάθμιση σχετίζεται με τη βελτίωση της ολοκλήρωσης
του προγράμματος CRM με το πρόγραμμα Outlook της εταιρίας. Υπάρχει η
δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες του Navision μέσα από το Outlook, αλλά
πραγματοποιείται και το αντίστροφο. Με άλλα λόγια, πραγματοποιείται ανταλλαγή
πληροφοριών (καθήκοντα-επαφές) μεταξύ των δύο. Με κάθε νεοεισερχόμενη
πληροφορία ενημερώνεται το Outlook στο οποίο υπάρχει επιλογή για μεταφορά στο
Navision και αντιστρόφως. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και τα
δύο, καθώς όμοια στοιχεία εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο στα δύο
προγράμματα. Εκείνο που τελικά επιτυγχάνεται είναι συνεργασία των δύο για
καθήκοντα, εργασίες, δημιουργία δραστηριοτήτων για πελάτες και άτομα επαφών
(customer and contact persons).
Επιπλέον, υποστηρίζεται η δημιουργία και ο προγραμματισμός συσκέψεων
μεταξύ πωλητών και επαφών χωρίς όριο στους συμμετέχοντες και δίνεται η
δυνατότητα

συγχρονισμού

των

προγραμματισμένων

συναντήσεων

και

των

πληροφοριών του ημερολογίου, με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης emails μεταξύ του Microsoft Outlook και
Microsoft Navision με τη χρήση του Microsoft Exchange Server. Όταν δημιουργείται
ένα email στο Navision, το ίδιο email εισέρχεται και στο Outlook, και όταν
πραγματοποιείται μία ανάθεση στο Outlook, ομοίως πραγματοποιείται και στο
Navision. Ο χρήστης μπορεί να καταγράφει τα email και στα δύο συστήματα και να
μοιράζεται και να δημοσιοποιεί την γνώση που αποκομίζει από τις εξωτερικές
επαφές. (Βλέπε και την λειτουργία e-mail logging for Microsoft exchange).
(http://download.microsoft.com/download/3/6/9/369294c7-a1fa-4a62-84343e571816c2ec/Navision370_Overall_EnhancementBrochure.pdf, p.10 και
http://www.exodus.gr/%287719839667445552%29/Documents/Navision_MicrosoftI
ntegration.doc, p.3).
Η επόμενη εικόνα αποτελεί ένα απόσπασμα του προγράμματος και δείχνει τη
χρήση του οδηγού για τη δημιουργία κάποιας εργασίας (to-do wizard) ή κάποιων
συναντήσεων και με δυνατότητα πρόσκλησης απεριόριστου αριθμού ατόμων.
Αυτόματα αποστέλλεται η πρόσκληση σε συνάδελφους όταν ολοκληρώνεται η
διεργασία.
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Εικόνα 29: To-Do Wizard

(Πηγή:http://download.microsoft.com/download/3/6/9/369294c7-a1fa-4a62-84343e571816c2ec/Navision370_Overall_EnhancementBrochure.pdf, p.13)

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των λειτουργιών στα πλαίσια του μάρκετινγκ
και των πωλήσεων.
2.1.1 Διαχείριση Επαφών (Contact Management)
9 Συνοπτική παρουσίαση των πληροφοριών επαφής εταιρειών και ατόμων
9 Η λειτουργία ελέγχου διπλών καταχωρήσεων ειδοποιεί τον χρήστη αυτόματα
εάν καταχωρήσει μία επαφή που υπάρχει ήδη
9 Κατηγοριοποίηση των επαφών βάσει ερωτήσεων σχετικά με το προφίλ
9 Δυνατότητα προσαρμογής της προσέγγισης των επαφών του εκάστοτε χρήστη
2.1.2 Κατηγοριοποίηση Επαφών (Contact Classification)
9 Κατηγοριοποίηση των επαφών σε διαφορετικές κατηγορίες και προσαρμογή
των μηνυμάτων μάρκετινγκ για καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των
πελατών
9 Αυτόματη ομαδοποίηση επαφών σε διαφορετικές κλάσεις, με βάση τα
κριτήρια που έχει ορίσει η επιχείρηση, όπως ομαδοποίηση επαφών με βάση τα
έσοδα
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9 Αξιολόγηση των επαφών με προσδιορισμό της τιμής ενός ερωτήματος με βάση
την τιμή δύο άλλων
2.1.3 Διαχείριση Εκστρατειών (Campaign Management)
9 Οργάνωση εκστρατειών με βάση τους τομείς (segments) που έχουν
δημιουργηθεί
9 Κατηγοριοποίηση των επαφών σε τομείς με βάση συγκεκριμένα κριτήρια,
όπως πωλήσεις, προφίλ επαφής και επικοινωνία
9 Επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων τομέων. Για παράδειγμα, η επιχείρηση
μπορεί να προσδιορίσει εάν οι τομείς αυτοί θα ενημερώνονται κάθε φορά που
καταχωρούνται νέες πληροφορίες στην επαφή ή εάν στη συγκεκριμένη ομάδα
δεν

θα

πραγματοποιούνται

ενέργειες

υπενθύμισης,

όπως

αποστολή

ενημερωτικού υλικού
9 Χρήση πολύγλωσσων προτύπων για να μπορεί η επιχείρηση να απευθύνεται σε
επαφές διάφορων γλωσσών
9 Δυνατότητα συγχώνευσης αλληλογραφίας για έναν τομέα σε ένα έγγραφο του
Microsoft Word
2.1.4 Διαχείριση Ευκαιριών (Opportunity Management)
9 Παρακολούθηση των ευκαιριών πώλησης
9 Διαχωρισμός της διαδικασίας πώλησης σε ξεχωριστά στάδια
9 Συνοπτική παρουσίαση των ευκαιριών στα στάδια πώλησης
2.1.5 Διαχείριση Καθηκόντων (Task Management)
9 Οργάνωση εργασιών μάρκετινγκ και πώλησης
9 Δημιουργία λίστας καθηκόντων για προσωπική χρήση
9 Ανάθεση εργασιών σε άλλους χρήστες ή ομάδες χρηστών που έχουν
καταγραφεί στο πρόγραμμα
9 Δημιουργία δραστηριότητας αποτελούμενη από πολλές εργασίες
9 Δημιουργία εσωτερικών καθηκόντων, χωρίς επαφή
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2.1.6 Διαχείριση Εγγραφών και Ημερολόγιο Επικοινωνίας (Document
Management & Interaction Log)
9 Διατήρηση σε ημερολόγια των επικοινωνιών των χρηστών με τις επαφές τους,
όπως τηλεφωνικές κλήσεις, συνδιασκέψεις ή αλληλογραφία. Εάν μια
επικοινωνία περιέχει έγγραφο, υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης στη σχετική
επαφή καθώς και δυνατότητα παρακολούθησης
9 Καταγραφή

της

επικοινωνίας

που

έχει

πραγματοποιηθεί

σε

άλλα

υποσυστήματα της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που
έχουν σταλεί στις επαφές της επιχείρησης
9 Κλήση μιας επαφής με το απλό πάτημα του σχετικού κουμπιού στην κάρτα
επαφής και με τη χρήση συσκευών τηλεπικοινωνίας συμβατές με τη θύρα
προγραμματισμού TAPI (Telephony Application Programming Interface)
2.1.7 Αναζήτηση Επαφών (Contact Search)
9 Αναζήτηση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με μια επαφή, όπως
ευκαιρίες, διευθύνσεις ή σχόλια
9 Με την λειτουργία ασαφούς λογικής (fuzzy logic) υπάρχει η δυνατότητα
λήψης πληροφοριών ακόμα και αν ο χρήστης πληκτρολογήσει λάθος το όνομα
της επαφής
2.1.8 E-Mail Logging for Microsoft Exchange
9 Διατήρηση σε ημερολόγιο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας-εσωτερικής και
εξωτερικής
9 Διατήρηση σε ημερολόγιο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
έχουν σταλεί μέσω του Microsoft Navision ή του Microsoft Outlook
9 Λύση

διακομιστή

για

τη

διατήρηση

των

μηνυμάτων

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου των χρηστών στο φυσικό τους περιβάλλον
2.1.9 Ενσωμάτωση του Προγράμματος-Πελάτη Outlook (Outlook Client
Integration)
9 Συγχρονισμός των καθηκόντων και των επαφών του Microsoft Navision με
συσκέψεις, εργασίες και επαφές του Microsoft Outlook
9 Δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή εγγραφών σε ένα πρόγραμμα και
αυτόματη ενημέρωση ενός άλλου προγράμματος
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9 Πρόσβαση σε πληροφορίες επαφών για εργασία εκτός σύνδεσης
9 Ενημέρωση πληροφοριών μέσω ομάδας εργασίας για εργασία εκτός σύνδεσης
(η ενημέρωση όμως πραγματοποιείται όταν ο χρήστης συνδέεται ξανά)
(http://www.exodus.gr/(7719839667445552)/Documents/MBSRelationshipManag
ement_Navision_greek.pdf, σελ.4-5).

2.2 CRM-Service
Το module της εξυπηρέτησης αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους
λειτουργίες:
Πίνακας 17: Λειτουργίες του CRM-Service

Service Item Service

Service

Service

Planning

Job

Management Price

Order

Contract

and

Scheduling

Management Management Management Dispatching
(Πηγή:http://www.exodus.gr/(7719839667445552)/Documents/CRMservice_at360.pdf,
p.4)

2.2.1

Διαχείριση

Στοιχείων

Τεχνικής

Υποστήριξης

(Service

Item

Management)
9 Εγγράφει όλα τα στοιχεία της τεχνικής υποστήριξης και των προϊόντων, όπως
σειριακό αριθμό, πληροφορίες συμβολαίων, διαχείριση συστατικών και
αναφορές κατάστασης υλικών
9 Παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες του επιπέδου τεχνικής υποστήριξης που
έχει συμφωνηθεί, όπως χρόνο παράδοσης και εγγυήσεις
9 Παρακολουθεί όλα τα στοιχεία μιας υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης και
εμφανίζει την κατάστασή τους, για παράδειγμα εάν ένα εξάρτημα έχει
αντικατασταθεί, πότε αντικαταστάθηκε και πόσες φορές
9 Παρέχει πρόσβαση σε βασικούς επιχειρησιακούς δείκτες μιας υπηρεσίας
τεχνική υποστήριξης, όπως το κόστος, τα έσοδα ή την κερδοφορία της τεχνικής
υποστήριξης που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη υπηρεσία αυτής, σε ένα
δεδομένο χρονικό πλαίσιο
9 Βελτιώνει τις δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων, παρέχοντας οδηγίες
και διαδικασίες για την επίλυση θεμάτων τεχνικής υποστήριξης
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2.2.2 Διαχείριση Τιμών Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης (Service Price
Management)
9 Δημιουργία, διατήρηση και παρακολούθηση των τιμών των υπηρεσιών της
επιχείρησης
9 Ορισμός σταθερών, ελάχιστων ή μέγιστων τιμών
9 Δημιουργία ομάδων τιμών υπηρεσιών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το είδος
τεχνικής υποστήριξης ή την ομάδα ειδών τεχνικής υποστήριξης που
σχετίζονται με μια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή το είδος σφάλματος, για
μια περιορισμένη χρονική περίοδο, έναν συγκεκριμένο πελάτη ή ένα
συγκεκριμένο νόμισμα
9 Ορισμός προτύπων υπολογισμών τιμών για τη ρύθμιση των διαφορετικών
σχετικών παραμέτρων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα τα εξαρτήματα που
χρησιμοποιήθηκαν, το είδος της εργασίας και τη χρέωση
9 Αυτόματη εκχώρηση της σωστής τιμής σύμφωνα με την σχετική ομάδα τιμών
υπηρεσιών κατά τη δημιουργία μιας παραγγελίας υπηρεσίας τεχνικής
υποστήριξης
9 Δημιουργία αναφορών σχετικά με την κερδοφορία των ομάδων τιμών
υπηρεσιών και εντοπισμός των μη σχετικών και μη κερδοφόρων ομάδων τιμών
υπηρεσιών
2.2.3 Διαχείριση Παραγγελιών Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης (Service
Order Management)
9 Καταχώρηση συμβάντων μετά την πώληση, όπως υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης και επισκευής και παραγγελίες υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
9 Αυτόματη δημιουργία παραγγελιών, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας
που έχει συναφθεί
9 Καταχώρηση σημαντικών πληροφοριών από το τηλεφωνικό κέντρο ή το
κατάστημα επισκευών
9 Καταχώρηση ειδικών ή μοναδικών παραγγελιών
9 Γρήγορη δημιουργία εγγραφών πελατών και υπηρεσιών
9 Διαχείριση εξοπλισμού που έχει παραχωρηθεί σε πελάτες
9 Πρόσβαση στο ολοκληρωμένο ιστορικό των προσφορών και των παραγγελιών
με το Ημερολόγιο Παραγγελιών
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2.2.4 Διαχείριση Συμβολαίων Τεχνικής Υποστήριξης (Service Contract
Management)
9 Σύναψη συμβολαίων με πελάτες αναφορικά με το επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
9 Δημιουργία προσφορών για συμβόλαια με τη χρήση τυπικών και
προκαθορισμένων προτύπων
9 Αυτόματη ανανέωση συμβολαίων και τιμολογίων
9 Καταγραφή λεπτομερειών σχετικά με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών,
τους χρόνους παράδοσης και την έκπτωση που ισχύουν σε κάθε συμβόλαιο
9 Ευέλικτη τιμολόγηση
9 Άμεσος υπολογισμός της κερδοφορίας κάθε συμβολαίου
9 Δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό κάθε συμβολαίου, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται τα σχετικά στοιχεία της τεχνικής υποστήριξης, τα
εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν και οι ώρες εργασίας
2.2.5 Προγραμματισμός (Planning and Dispatching)
9 Ανάθεση παραγγελιών στο προσωπικό
9 Ανάθεση έργων σε προσωπικό και τεχνικούς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
και τις ικανότητές τους
9 Σύνοψη των φορτωμένων επιπέδων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και των
εργασιών τεχνικής υποστήριξης που είναι σε προτεραιότητα
9 Αποδοτικός χειρισμός των εργασιών σε κλιμάκωση (tasks escalations)
2.2.6 Προγραμματισμός Εργασιών (Job Scheduling)
9 Αυτόματη εκτέλεση εργασιών υποστήριξης, όπως αποστολή email σε πελάτες
μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης
9 Αυτόματος περιοδικός έλεγχος για ανοικτές παραγγελίες και εκτύπωσή τους σε
αναφορά
(http://www.exodus.gr/(7719839667445552)/Documents/MBSServiceManagemen
t_Navision_greek.pdf, σελ.4).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: SUPERVISOR
1. Γενικά στοιχεία για την εταιρεία
Η Supervisor είναι μια εταιρία πληροφορικής (software & hardware) η οποία
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1989.Ο κύριος στόχος της είναι η παροχή
Αξιόπιστων Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφοριακών Συστημάτων διασφαλίζοντας
παράλληλα στους πελάτες της την διαχρονική εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων
τους και την απόδοση αυτών με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που τους παρέχει.
Επίσης, αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων και δίνει τη
δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορες μορφές συμβολαίων συντήρησης, για την
αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων επενδύσεων σε Λογισμικό και Η/Υ, καθώς και την
δυνατότητα για On-Line Support.
Κάποια βασικά σημεία της εταιρίας αναφέρονται στο γεγονός ότι εξυπηρετεί 2500
πελάτες ετησίως, ότι διαθέτει τις μεγαλύτερες ERP

εγκαταστάσεις Singular

Enterprise, ότι αποτελεί μέλος του Ομίλου Singular, ότι είναι πιστοποιημένη με
ISO9001 και το κυριότερο από όλα, ότι είναι ο δημιουργός του Footsteps, του
μοναδικού Ελληνικού Συστήματος Διαχείρισης Ολοκληρωμένων Πελατειακών
Σχέσεων (http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=1&Level2=1&Level3=0).
Η εταιρία έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με γνωστές εταιρείες στον χώρο
τους, με βασικότερο λόγο την αμεσότητα στην συνεργασία, την συνεχή παροχή της
τελευταίας τεχνογνωσίας και την πιστότητα των υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα
αποτελεί Microsoft Certified Partner, Hewlett Packard Select Business Reseller, Intel
Advanced Network Reseller, Cisco Authorized Reseller, 3COM Authorized Reseller,
IBM Business Partner, Novell Business Expert, Toshiba Value Added Reseller,
Singular Business ERP Partner (βλέπε και παραπάνω), Singular Business Center και
Internet Hellas-E-Business Partner.
(http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0).
Όσον αφορά το Footsteps, παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά στο τέλος του
2002 και απαριθμεί ήδη 29 επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε μεγάλες εταιρίες.
Καλύπτει πολλά τμήματα της αγοράς, όπως εταιρίες με παρακολούθηση service
μηχανημάτων και εγκαταστάσεων (Konica, Sony οπτικοακουστικά, Κ. Βαμβακάς
ΑΒΕΕ, Τεχνολειαντική, Piscines Ideales), Συμβάσεις (E-Construction, MBN,
Datamed, Cherry Computers), Παραγωγή Διαφημιστικών Υπηρεσιών (Dot Repro,
Dot Imaging, Redecoration, Διάστασις κα), Παραγωγή Διαφήμισης (Metaholding),
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Συνδρομές Καταναλωτών (Clubs)(Gymnasium), Sales Management (Ariostea-Ι.
Παπαγεωργίου, Carlson Wagon Lit, Essential Properties), Marketing Campaigns
(Karcher Hellas) και Οργάνωση Εσωτερικών Διαδικασιών (Amacon, Asset Interiors,
Passarella).
Το προϊόν όμως έχει εφαρμογή και σε κάθετους κλάδους όπως βιομηχανικός και
μηχανογραφικός
εφαρμογών,

εξοπλισμός,

κατασκευές,

επιχειρήσεις
εκδόσεις,

συντήρησης

διαφημιστικές,

μηχανημάτων

και

συνδρομητικές

και

συμβουλευτικές υπηρεσίες, αυτοκινητοβιομηχανία, οργανισμούς μάρκετινγκ κ.α.
(“FOOTSTEPS”, HOW?, by ne.o magazine, Οκτώβριος 2003, σελ.41).

2. FOOTSTEPS
2.1 Γενικά στοιχεία
Το προϊόν της Supervisor είναι ένα πολυτάλαντο λογισμικό, κατασκευασμένο
εξαρχής για την ελληνική αγορά, στην οποία το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι
σχετικά μικρό, αλλά η ανταγωνιστικότητα υψηλή και οι απαιτήσεις του επιχειρηματία
για πληροφόρηση και ταχύτητα μεγάλες. Στο πλαίσιο αυτό το CRM γίνεται
απαραίτητο εργαλείο, με την προϋπόθεση όμως ότι συνδυάζεται ταυτόχρονα με
εργαλεία τυποποίησης των διαδικασιών, εσωτερικής επικοινωνίας και διοικητικού
ελέγχου. Αυτήν ακριβώς την περίπτωση έρχεται να καλύψει το Footsteps
(“FOOTSTEPS”, HOW?, by ne.o magazine, Οκτώβριος 2003, σελ.41).
Η κύρια λειτουργία του FOOTSTEPS βασίζεται στο να εντάξει, να
αυτοματοποιήσει και να απλοποιήσει την καθημερινότητα, κάνοντας το αυτόματα
ένα εργαλείο διοίκησης και προώθησης των πωλήσεων. Το πρόγραμμα απεικονίζει
την δομή της επιχείρησης και εντάσσει με ακρίβεια τις εσωτερικές της διαδικασίες,
δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον εργαζόμενο να οργανωθεί καλύτερα και στην
διοίκηση να ελέγξει περαιτέρω τα συστήματά της μέσα από το FOOTSTEPS.
Διατηρεί ιστορικά και δέχεται προγραμματικά στοιχεία.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι το παραθυρικό περιβάλλον, τα εύκολα drill
down menus, τα αλληλοσυνδεόμενα παράθυρα, οι ιεραρχίες δικαιωμάτων των
χρηστών και η προσαρμογή της οθόνης σε κάθε χρήστη. Είναι βασισμένο σε SQL,
έχοντας τα πλεονεκτήματα της βάσης RDBMS και τη δυνατότητα σύνδεσης online με
συστήματα CTI, ERP λογισμικό και άλλες εξωτερικές εφαρμογές. Βασικό
χαρακτηριστικό του είναι η φιλικότητα και η ευκολία στην εκμάθησή του, με συχνά
ευχάριστα σημεία που τονώνουν το ενδιαφέρον του χρήστη.
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(http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0

στο

link

“Σύντομη παρουσίαση Footsteps”,“FOOTSTEPS”, HOW?, by ne.o magazine,
Οκτώβριος 2003, σελ.41 και
http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=2&Level2=4&Level3=0).
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας, κύρια πλεονεκτήματα του προϊόντος
θεωρούνται οι πολλαπλές εφαρμογές που μπορεί να υποστηρίξει (βλέπε και
παραπάνω στο 1 για τα τμήματα της αγοράς), το γεγονός ότι δεν απαιτεί ξεχωριστή
πληκτρολόγηση καθώς απλοποιεί την καθημερινότητα δημιουργώντας αυτόματα ένα
πληροφοριακό σύστημα, συνδέεται online με τις εφαρμογές της Singular Software
και άλλων κατασκευαστών, ο χρόνος εγκατάστασης και εκπαίδευσης είναι σύντομος,
το κόστος είναι πολύ ανταγωνιστικό, ενσωματώνει μεγάλο αριθμό εργαλείων
διοίκησης, έχει μεγάλο βαθμό προσαρμογής και παραμετροποίησης και παραδίδεται
back office (απλό σύστημα μεταβολής των παραμετροποιήσεων).
(http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0

στο

link

“Σύντομη παρουσίαση Footsteps”).

2.2 Έναρξη χρήσης του FOOTSTEPS
Η αρχική εικόνα που συναντάει ο χρήστης όταν θέλει να χρησιμοποιήσει το
FOOTSTEPS είναι η ακόλουθη:
Εικόνα 30: Home page για το Footsteps

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην επιλογή
σύντομη παρουσίαση του Footsteps)
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Η μπλε κάθετη μπάρα που φαίνεται στα αριστερά της εικόνας, περιέχει όλα τα
menu που βασικά χειρίζεται ο χρήστης Footsteps. Οι επιλογές βρίσκονται σε πέντε
υποκατηγορίες οι οποίες προσδιορίζονται από τα γκρίζα οριζόντια τμήματα (επάνω
και κάτω αριστερά). Οι επιλογές για τον χρήστη Footsteps είναι:
9 Ενέργειες που περιέχουν τις λειτουργίες Σήμερα, Κλήσεις, Παραγγελίες,
Εργασίες, Ημερολόγιο, Εξερχόμενες κλήσεις, Telemarketing, Εκτυπώσεις και
Custom Reports.
9 Αρχεία που περιέχουν τους Συναλλασσόμενους, τους Υπάλληλους, τα Είδη, τις
Εγκρίσεις, τα Γενικά έγγραφα, το Outlook, Τα έγγραφά μου.
9 Λοιπές εργασίες
9 Add in με τις πρόσθετες εφαρμογές του Footsteps, που αφορούν διαδικασίες
διευθυνσιογράφου και επικοινωνίας μαζικά με εναλλακτικά κοινά.
9 Οι επιλογές Back office και Utilities αφορούν σε πολλές λειτουργίες που
συνοδεύουν τη βασική εφαρμογή Footsteps και χρησιμοποιούνται από τον
Administrator, για να διαχειριστεί την παραμετροποίηση και τη συστηματική
συντήρηση και προσαρμογή της εφαρμογής.
9 Τέλος, η κάτω οριζόντια γκρίζα μπάρα (τα εικονίδια κάτω προς τα δεξιά)
περιλαμβάνει τις τρεις βασικές λειτουργίες επικοινωνίας, το σημείωμα post-it,
την αποστολή μηνύματος και τις υπενθυμίσεις.
(“FOOTSTEPS”, HOW?, by ne.o magazine, Οκτώβριος 2003, σελ.41).
Οι επιμέρους λειτουργίες όλων όσων περιγράφηκαν παραπάνω, θα αναφερθούν με
συντομία στις ακόλουθες παραγράφους μαζί με κάποια αποσπάσματα του
προγράμματος.

2.3 Τι διαχειρίζεται
Στην περιγραφή της αρχικής σελίδας του Footsteps έγινε λόγος για την μπλε
κάθετη μπάρα που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που μπορεί να διαχειριστεί ο
χρήστης. Επομένως το πρόγραμμα διαχειρίζεται τα εξής:
9 Καθημερινές εκκρεμότητες
9 Εισερχόμενες κλήσεις
9 Παραγγελίες
9 Ραντεβού
9 Εργασίες
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9 Ημερολόγιο
9 Telemarketing (αποτελεί και module)
9 Εσωτερική επικοινωνία
(http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=2&Level2=4&Level3=0)
Παρακάτω ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή κάθε στοιχείου διαχείρισης.

2.3.1 Καθημερινές εκκρεμότητες
Όταν ο χρήστης επιλέξει την λειτουργία «σήμερα», τότε εμφανίζεται η εικόνα της
επόμενης σελίδας. Ο συνοπτικός πίνακας «ΣΗΜΕΡΑ» καταγράφει όλες τις
καθημερινές εκκρεμότητες του εργαζόμενου στις κατηγορίες ραντεβού, εργασίες,
αναπάντητες κλήσεις, ανεκτέλεστες παραγγελίες. Για κάθε μία από αυτές τις
κατηγορίες αναγράφεται λίστα με τα απαραίτητα στοιχεία που ο συγκεκριμένος
χρήστης επιθυμεί να βλέπει, όπως ημερομηνία, εταιρεία συναλλασσόμενου,
υπεύθυνο, ποσό, status κ.λ.π. Επίσης, από αυτή την οθόνη είναι δυνατόν να εισαχθεί
ένα νέο ραντεβού, μια νέα εργασία, μια νέα κλήση ή μια νέα παραγγελία. Επομένως,
αυτή η περιεκτική οθόνη μπορεί κατά κύριο λόγο να εξυπηρετήσει όλη την
καθημερινότητα μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει
συνοπτικά στοιχεία για την ενδοεπικοινωνία του συγκεκριμένου χρήστη και
περιλαμβάνει εκτυπωτικά. Τα στοιχεία που αφορούν το «ΣΗΜΕΡΑ» μπορούν να
ληφθούν-με την κατάλληλη πληκτρολόγηση-για καθορισμένη χρονική περίοδο ή και
για άτομο ή ολόκληρα τμήματα μέσα στην οργάνωση για τα οποία ο χρήστης έχει
ιεραρχικά δικαιώματα.
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Εικόνα 31: Η οθόνη που αντιστοιχεί στην επιλογή «Σήμερα»

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.3.2 Εισερχόμενες κλήσεις
Η επιλογή κλήσεις, η οποία βρίσκεται στο menu ενέργειες, περιέχει όλες τις
εισερχόμενες κλήσεις που δέχθηκε ο συγκεκριμένος χρήστης την συγκεκριμένη
ημέρα, καθώς και όλες τις μέχρι σήμερα αναπάντητες κλήσεις. Περιέχει στήλες με τα
στοιχεία που έχουν επιλεχθεί σαν σημαντικά από τον χρήστη, μέσω της επιλογής
Μορφοποίηση εμφάνισης, όπως ημερομηνία, ώρα, εταιρεία, υπεύθυνος, status, κ.λ.π.
Μέσω της επιλογής Νέα εγγραφή, ο χρήστης-και στην συνηθέστερη περίπτωση η
τηλεφωνήτρια της εταιρίας-μπορεί να εισάγει μια νέα εισερχόμενη κλήση σε μία
οθόνη όπως αυτή στην εικόνα 32.
Με την επιλογή αυτή λοιπόν, ανοίγει μια οθόνη μέσω της οποίας η τηλεφωνήτρια
καταγράφει την εταιρεία και τον καλούντα, ποιον ζήτησε και πιθανά ένα μικρό
μήνυμα. Στην περίπτωση που το επιτρέπει το τηλεφωνικό κέντρο, είναι δυνατόν να
εμφανίζεται αυτόματα ο αριθμός του τηλεφώνου που καλεί.
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Εικόνα 32: Νέα εισερχόμενη κλήση

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.3.3 Παραγγελίες
Η επιλογή Παραγγελίες που ως γνωστόν βρίσκεται στο μπλε menu Ενέργειες, δίνει
τη δυνατότητα στο χρήστη του Footsteps, να βλέπει τις παραγγελίες τις οποίες
χειρίζεται, έτσι ώστε να τις επεξεργάζεται. Μπορεί να βλέπει μόνο τις προσφορές ή
μόνο τις παραγγελίες και να ταξινομεί με βάσει εναλλακτικά κριτήρια με ένα απλό
κλικ πάνω στην οριζόντια ανοικτή γκρίζα μπάρα. Ανάλογα με το τμήμα και το
ιεραρχικό επίπεδο που ανήκει ο χρήστης, μπορεί να επεξεργάζεται τις παραγγελίες σε
άλλο βάθος και να πραγματοποιεί διαφορετικές λειτουργίες. Όσο για τη δημιουργία
νέας παραγγελίας, επιτυγχάνεται είτε από αυτό το σημείο, είτε από τον πίνακα
ΣΗΜΕΡΑ, είτε μέσα από μια άλλη ενέργεια έτσι ώστε να ακολουθούνται τα βήματα
του workflow. Κατά την εισαγωγή μιας νέας παραγγελίας, η οθόνη του χρήστη είναι
όπως η ακόλουθη:
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Εικόνα 33: Εισαγωγή μιας νέας παραγγελίας

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

Κατά την παραγγελία ο χρήστης εισάγει τον πελάτη, τον υπεύθυνο, τον τρόπο
πληρωμής, το ΦΠΑ και τυχόν παρατηρήσεις του. Κατά την εισαγωγή αυτή
υποβοηθείται από το πεδίο με τις τρεις τελείες. Στην συνέχεια εισάγει με λεπτομέρεια
τα επιμέρους είδη στην Αναλυτική παραγγελία, η οποία ανατρέχει σε δέντρο που
περιέχει αναλυτικά τα είδη που πουλάει η εταιρία. Η λίστα αυτή-το αρχείο ειδών
(βλέπε παρακάτω)-είναι πολύ περιεκτική με λεπτομέρειες και ιδιαίτερες δυνατότητες,
όπως περιγραφή του είδους, πληροφορίες για την διαθεσιμότητά του, τιμή πώλησης ή
και κόστους, την σύνθεσή του, τους εναλλακτικούς προμηθευτές του, φωτογραφίες
και manuals, συνδεδεμένα είδη κ.λ.π. Η αναλυτική παραγγελία έχει την δυνατότητα
να τυπώνεται η προσφορά ε εναλλακτικές φόρμες, βάσει των απαιτήσεων της
επιχείρησης. Επίσης διατηρεί ιστορικότητα με όλα τα προϊόντα που ο πελάτης δεν
αποδέχθηκε.
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2.3.4 Ραντεβού
Με την επιλογή αυτή ο χρήστης είναι πάρα πολύ εύκολο να ορίσει μια συνάντηση.
Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να βρεθεί είτε από την επιλογή ΣΗΜΕΡΑ, είτε μέσα
από όλες τις άλλες ενέργειες, είτε από την επιλογή ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, όπως φαίνεται
στην ακόλουθη εικόνα.
Εικόνα 34: Εισαγωγή/ μεταβολή ραντεβού

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίζονται εναλλακτικοί τύποι ραντεβού (στοιχείο το
οποίο αποτελεί στατιστική παράμετρο). Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να
προσκληθούν και άλλοι συνάδελφοι στην συνάντηση, για τους οποίους θα γίνει
έλεγχος για την διαθεσιμότητά τους. Εάν ο προσκαλών δεν έχει ιεραρχικά
δικαιώματα στο πρόγραμμα του προσκαλούμενου, η συνάντηση θα καταχωρηθεί
προσωρινά και αυτόματα το FOOTSTEPS θα ζητήσει έγκριση από τον προϊστάμενο
του. Όταν καταχωρηθεί το ραντεβού, θα εμφανιστεί αυτόματα στο πρόγραμμα όλων
των εμπλεκόμενων. Μέσα από την οθόνη Ραντεβού, υπάρχουν εκ νέου οι επιλογές
Ραντεβού,

Εργασία,

Παραγγελία,

Εκκρεμότητα,

Εξερχόμενη

Κλήση,

που

λειτουργούν με ένα απλό κλικ πάνω στο σχετικό κουμπί και έτσι καταγράφεται το
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workflow

των

διαδοχικών

ενεργειών.

Μέσα

από

την

επιλογή

ραντεβού

καταγράφονται αποτελέσματα.
Σχετικά με τη ροή εργασιών, η οθόνη workflow όπως φαίνεται στην αμέσως
επόμενη εικόνα, επιτρέπει στον χρήστη να εξετάσει την διαδοχική αλυσίδα των
ενεργειών που έχουν οδηγήσει στην τελευταία ενέργεια του. Περιλαμβάνει συνοπτική
εικόνα των βασικών στοιχείων κατά τις ενέργειες και αποτυπώνει και τυχόν αλλαγές.
Εικόνα 35: Ροή εργασιών του χρήστη

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

Μέσα από την επιλογή ραντεβού, υπάρχει η επιλογή για τα αποτελέσματα μέσω
της οποίας καταγράφονται και παραμετροποιούνται όλα τα πιθανά αποτελέσματα
σχετικά με αυτό το ραντεβού. Έτσι λαμβάνουμε οικονομικά στοιχεία, εφόσον οι
υπηρεσίες των ραντεβού χρεώνονται με εναλλακτικούς τρόπους ή ακόμη
καταγράφουμε

την

συντήρηση

μηχανών

ή

και

χρέωση

συγκεκριμένων

ανταλλακτικών. Το απόσπασμα του προγράμματος που ακολουθεί είναι ενδεικτικό
της παραπάνω περιγραφής.
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Εικόνα 36: Οικονομικά στοιχεία των ραντεβού

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

Αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται στο χρήστη μία επιπλέον δυνατότητα που αφορά
τα εβδομαδιαία ραντεβού. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα απεικονίζει συνολικά το
εβδομαδιαίο πρόγραμμα ραντεβού σε ατομικό επίπεδο ή εναλλακτικά για ένα τμήμα
ή για το σύνολο της εταιρείας, εφόσον ο χρήστης του FOOTSTEPS έχει τα σχετικά
δικαιώματα. Ο χρήστης περιηγείται σε όποια εβδομάδα επιθυμεί – απολογιστικά ή
και προγραμματικά – και για όποιο τμήμα έχει την δυνατότητα. Από την οθόνη αυτή
δημιουργούνται εκτυπώσεις αναφορών. Ένα μικρό απόσπασμα αυτής της
δυνατότητας ακολουθεί στην επόμενη σελίδα.
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Εικόνα 37: Εβδομαδιαία ραντεβού

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.3.5 Εργασίες
Η επιλογή εργασίες βρίσκεται στο menu ενέργειες και αποτελεί λίστα με όλες τις
εργασίες που έχει αναλάβει ο χρήστης, αλλά και όσες έχει αναθέσει σε συναδέλφους
του. Εδώ εμφανίζονται τα κύρια στοιχεία της εργασίας και όταν ο χρήστης
ακουμπήσει το ποντίκι του πάνω στην εργασία βλέπει το κύριο θέμα, όταν κάνει
διπλό κλικ , ανατρέχει στην πρωτογενή οθόνη της εργασίας. Από αυτή την οθόνη
υπάρχει η δυνατότητα να γίνει απόκρυψη των ολοκληρωμένων εργασιών και
αντίστροφα, αλλά και να εισάγει μια νέα εργασία. Η καταγραφή των εργασιών για
τον χρήστη φαίνεται στην εικόνα 38 της επόμενης σελίδας.
Η διαδικασία της εισαγωγής νέας εργασίας για το χρήστη (εικόνα 39 της επόμενης
σελίδας) του δίνει τη δυνατότητα να εισάγει μια περιγραφή, να παραμετροποιήσει, να
αναθέσει την εργασία και να γράψει λεπτομέρειες. Ακόμη μπορεί να τυπώσει εντολή
για την εργασία αυτή. Όπως για όλες τις επιμέρους ενέργειες, όταν καταχωρηθεί η
εργασία-με το πάτημα της δισκέτας πάνω αριστερά-τότε θα εμφανιστεί στα
προγράμματα όλων των εμπλεκομένων.
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Εικόνα 38: Καταγραφή εργασιών για το χρήστη

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην επιλογή
σύντομη παρουσίαση του Footsteps)
Εικόνα 39: Εισαγωγή νέας εργασίας για τον χρήστη

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην επιλογή
σύντομη παρουσίαση του Footsteps)
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2.3.6 Ημερολόγιο
Το ημερολόγιο είναι μια επιλογή που απεικονίζει τα στοιχεία που αναφέρθηκαν
στην παράγραφο για τα εβδομαδιαία ραντεβού στην 2.3.4 Ραντεβού (βλέπε
παραπάνω). Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει κάποια αντίστοιχα στοιχεία για το μήνα
Φεβρουάριο.
Εικόνα 40:Τα εβδομαδιαία ραντεβού για όλα τα τμήματα της εταιρίας

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.3.7 Εσωτερική επικοινωνία
Μπορεί κανείς πολύ εύκολα να αποστείλει μικρά ευέλικτα και άμεσα σημειώματα,
που μοιάζουν με τα κίτρινα χαρτάκια post-it. Διατηρείται αναλυτικό αρχείο με βάση
τον αποστολέα, τον παραλήπτη και την ημερομηνία. Επίσης είναι δυνατόν να στείλει
ένα πλήρες ηλεκτρονικό σημείωμα σε περισσότερα άτομα, με κοινοποιήσεις και
επισυναπτόμενα εάν το επιθυμεί, καθώς και να σημειώνει υπενθυμίσεις. Στο
απόσπασμα του προγράμματος που ακολουθεί γίνεται περισσότερο κατανοητή η
διαχείριση της συγκεκριμένης λειτουργίας.
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Εικόνα 41: Εσωτερική επικοινωνία

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.4 Τι περιλαμβάνει
Το Footsteps είναι ένα προϊόν που περιλαμβάνει τα εξής:
9 Αρχεία συναλλασσόμενου (καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες)
9 Αρχεία ειδών
9 Αρχεία εργαζομένων
Επιπλέον, το Footsteps διαθέτει 150 έτοιμα reports, καθώς και εύκολο σύστημα
δημιουργίας

ειδικών

αναφορών.

Ακόμη

συμπεριλαμβάνει

εργαλεία

παραμετροποίησης και σύνδεσης με εξωτερικές εφαρμογές, διαχείριση πωλήσεωνανάθεσης σε ομάδα πωλητών, εργαλείο επεξεργασίας βάσης δεδομένων, συγχρονισμό
με Outlook και PDA, εργαλείο προσαρμογής όλων των οθονών στις προτιμήσεις του
χρήστη (και σε άλλη γλώσσα), μηνύματα από τον administrator και εργαλείο
εισαγωγής και εξαγωγής σε XML αρχεία.
(http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=2&Level2=4&Level3=0).
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2.4.1 Αρχεία Συναλλασσόμενου (Καταναλωτές, Πελάτες, Προμηθευτές,
Συνεργάτες)
Περιέχει καρτέλες

βασικών στοιχείων και Ραντεβού, Κλήσεις, Προϊόντα,

Υπεύθυνους, Προσφορές, Εργασίες, Custom Reports, emails, στοιχεία της πορείας
των παραγγελιών, καθώς επίσης και Εργασίες συντήρησης και Αρχεία. Αυτά τα
βασικά στοιχεία συμπεριλαμβάνουν τα λογιστικά και οικονομικά στοιχεία, την
κατηγορία και την υποκατηγορία που ανήκει, τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας, τους
κωδικούς μέσω των οποίων επικοινωνεί με το εμπορικό πρόγραμμα, το μεταπωλητή
ή συνεργάτη μέσω του οποίου τιμολογείται ο πελάτης, ειδικά μηνύματα κ.α. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο αρχείο φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα.
Εικόνα 42: Αρχείο συναλλασσόμενου

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.4.2 Αρχεία Ειδών
Το αρχείο ειδών περιέχει ένα πολύ αναλυτικό δέντρο των προσφερομένων
προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών στον πελάτη, με αναλυτικά στοιχεία
περιγραφής, τιμές αγοράς και πώλησης, σύνθεσης του είδους, πληροφορίες σχετικά
με την διαθεσιμότητα του, αναλυτικές πληροφορίες για τον ή τους προμηθευτές που
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το διαθέτουν, στατιστικά και άλλα στοιχεία, όπως φωτογραφίες, προσπέκτους,
τεχνικές προδιαγραφές κλπ. Ένα ενδεικτικό αρχείο ειδών ακολουθεί.
Εικόνα 43: Αρχείο ειδών

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.4.3 Αρχεία Εργαζομένων
Το αρχείο εργαζομένων περιέχει γενικά πληροφοριακά στοιχεία για την
εργαζόμενο στη επιχείρηση, την φωτογραφία του, περιγράφει με λεπτομέρεια τα
δικαιώματα του σε τμήματα, εργαζόμενους και status των παραγγελιών, εργασιών
κλπ. Από αυτό το menu μπορεί κανείς να δει ιστορική καταγραφή των ραντεβού,
κλήσεων, των εργασιών και των παραγγελιών του εργαζόμενου και στατιστικές
αναφορές. Η εικόνα που ακολουθεί αφορά ένα αρχείο υπαλλήλων.
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Εικόνα 44: Αρχείο εργαζομένων

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.5 Εξειδικευμένα Modules
Το Footsteps περιέχει εξειδικευμένα modules όπως:
9 Project Management
9 Ανταγωνισμός
9 Στοχοθεσία
9 Εκδόσεις
9 Εγκρίσεις
9 Συνδρομές
9 Multi Company
9 Διαχείριση Παραπόνων
9 Service & Technical Support
9 Telemarketing
9 Παραγωγή Διαφημιστικών Υπηρεσιών
9 Online Σύνδεση με Singular Enterprise και Singular Control και άλλες
εφαρμογές στην ελληνική αγορά
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9 Marketing & Communication Tools (Ευκαιρίες Πώλησης, Καμπάνιες,
Πρόγραμμα mailing, Μαζικές Ενέργειες, Extra Info, Σύνδεση Fax Server)
(http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=2&Level2=4&Level3=0).
2.5.1 Διαχείριση Έργου (Project Management)
Αναλυτικό υποσύστημα δημιουργίας και παρακολούθησης projects με πολλαπλά
στάδια και αλληλοσυνδεόμενες φάσεις με δεσμευτική ή όχι σύνδεση. Προσφέρει τη
δυνατότητα δημιουργίας ενιαίας αναφοράς ενεργειών και κόστους, καθώς και
δυνατότητα προβλέψεων και απολογιστικών στοιχείων και απεικόνισης project σε
δυναμικό πίνακα. Η αντίστοιχη οθόνη είναι ως ακολούθως:
Εικόνα 45: Εργαλείο διαχείρισης έργου

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.5.2 Ανταγωνισμός
Στο υποσύστημα του Ανταγωνισμού, περιγράφονται τα ανταγωνιστικά είδη και
καταγράφονται όπως αυτά βρίσκονται σε κάθε συναλλασσόμενο.
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2.5.3 Εγκρίσεις
Ειδικό υποσύστημα τυποποίησης και διαδικασίας εγκρίσεων, με διαδοχική
ενημέρωση των εμπλεκόμενων, χρονοδιαγράμματα, πιθανό κόστος και παρατηρήσεις.
Εικόνα 46: Ανταγωνισμός

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)
Εικόνα 47: Εγκρίσεις

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)
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2.5.4 Συνδρομές
Το

module

των

συνδρομών

παρακολουθεί

πολλαπλά

προγράμματα

συνδρομητικών υπηρεσιών, προβλέπει τις λήξεις και δημιουργεί και αποστέλλει
αυτόματα σχετικές προσφορές.
Εικόνα 48: Συνδρομές

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.5.5 Service and Support
Το ξεχωριστό αυτό module παρακολουθεί αναλυτικά την τεχνική υποστήριξη
των πελατών και των μηχανημάτων τους. Δημιουργεί ραντεβού τεχνικής
υποστήριξης και καταγράφει τα αποτελέσματά τους. Αποτιμά τον χρόνο που
αναλώθηκε ή/ και το κόστος των επισκέψεων.
Ακόμη διαχειρίζεται ανταλλακτικά: καταγράφει και χρεώνει τα ανταλλακτικά που
αναλώνονται κατά την επίσκεψη, δημιουργώντας αυτόματα παραγγελία για να
χρεωθούν. Παράλληλα, παρακολουθεί τα συμβόλαια συντήρησης και υποστήριξης,
τις σχετικές λήξεις και τις χρεώσεις και προτείνει την ανανέωση τους.
Δημιουργεί και ενημερώνει την καρτέλα του είδους υπό παρακολούθηση, ενώ
ταυτόχρονα τηρεί αναλυτική καρτέλα του είδους που παρακολουθείται από το After
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Sales Service, με serial number, part number, αναλυτικά στοιχεία και για τα υπό-είδη,
καταγραφή των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί, παρακολούθηση των
εγγυήσεων, claims κα.
Εικόνα 49: Τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.5.6 Telemarketing
Το εξειδικευμένο module Telemarketing περιλαμβάνει σε βάθος τις αντίστοιχες
λειτουργίες όπου ο χειριστής επιλέγει την κατηγορία των συναλλασσόμενων που
θέλει να επεξεργαστεί ή τους συναλλασσόμενους που του έχουν ανατεθεί, και μέσα
από πολύ πρακτική διαχείριση, σημειώνει τις ενέργειες που διαδοχικά κάνει. Το
σύστημα του προτείνει πιθανή ενέργεια, η οποία, αφού ο χειριστής την σημειώσει,
αυτόματα ενεργοποιεί σημειώματα κα εργασίες που υπενθυμίζουν να υλοποιηθεί η
επόμενη ενέργεια. Επίσης, μπορεί να σημειώσει ενέργειες όπως ραντεβού, εργασίες
και παραγγελίες και να καταγράψει τον πλήρη κύκλο μέχρι την πώληση ή την
επίτευξη του στόχου.
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Εικόνα 50: Telemarketing

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)

2.5.7 Διαχείριση Παραγωγής
Πρόκειται για αναλυτικό σύστημα δημιουργίας και παρακολούθησης της
οργάνωσης της παραγωγής με εξειδίκευση στην αγορά των διαφημιστικών
υπηρεσιών. Δίνεται η δυνατότητα για παρακολούθηση των επιμέρους φάσεων με
δεσμευτική ή όχι σχέση, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας ειδικών καρτελών ανά
είδος επεξεργασίας και εκτύπωσης εξειδικευμένων παραστατικών.
2.5.8 Marketing and Communication Tools
Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει μεγάλο εύρος εργαλείων διαχείρισης της
βάσης δεδομένων και ιδιαίτερα σε σχέση με τους πελάτες, εργαλεία μαζικής
μεταβολής στοιχείων και εντοπισμού ευκαιριών πώλησης. Ακόμη δίνει την
δυνατότητα υλοποίησης καμπάνιας.
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Εικόνα 51: Διαχείριση παραγωγής

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην επιλογή
σύντομη παρουσίαση του Footsteps)
Εικόνα 52: Εργαλεία μάρκετινγκ

(Πηγή:http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=3&Level2=1&Level3=0, στην
επιλογή σύντομη παρουσίαση του Footsteps)
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2.6 Διαθέσιμες εκδόσεις του Footsteps
Το προϊόν της Supervisor διατίθεται σε πέντε διαφορετικές εκδόσεις οι οποίες
είναι οι εξής:
9 Footsteps Express: Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει τα βασικά
συστήματα Communication και Sales & Marketing. Εγκαθίσταται άμεσα σε
μηδενικό χρόνο μέσω αυτοματοποιημένου Set up. Θεωρείται απαραίτητη, αλλά
και αρκετή μία τρίωρη εκπαίδευση των χρηστών, καθώς αυτή η συντομευμένη
μορφή του προϊόντος είναι πολύ κατανοητή και εύχρηστη. Γενικά είναι πολύ
προσιτή εφαρμογή στην μικρή και μεσαία ελληνική επιχείρηση. Τέλος, δίδεται
με τον SQL Server 2000.
9 Footsteps Base: Περιλαμβάνει τα βασικά συστήματα Communication, Sales &
Marketing, αυτό του Ανταγωνισμού, της Στοχοθεσίας και του Telemarketing.
Έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει σειρά από 11 modules και να υποδεχτεί
custom εφαρμογές. Απαιτεί εκτεταμένη ανάλυση και όπως και η προηγούμενη,
δίδεται με τον SQL Server 2000.
9 Footsteps .Net: Αποτελεί την πιο εξελιγμένη έκδοση της οικογένειας με όλα
τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η .Net. Δίδεται με τον SQL Server 2000.
9 Footsteps Infotool: Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται αποκλειστικά σε
επιχειρήσεις στον χώρο της πληροφορικής, καθώς εξειδικεύεται στον τρόπο
λειτουργίας τους. Έχει δυνατότητες παρακολούθησης του κύκλου πωλήσεων
και της τεχνικής εξυπηρέτησης, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ανανέωσης του
τιμοκαταλόγου προμηθευτών.
9 Footsteps Travel: Αποτελεί εξειδικευμένη έκδοση για κινητούς χρήστες που
θέλουν να παίρνουν την βάση τους σε notebooks. Λαμβάνει τα βασικά
προσωπικά αρχεία και εργασίες του υπαλλήλου και συγχρονίζεται μετά την
αποσυνδεμένη χρήση.
(http://www.supervisor.gr/index.cfm?Level1=2&Level2=4&Level3=0)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ORBIT
1. Γενικά στοιχεία για την εταιρία
Η Orbit είναι μια εταιρία με εμπειρία από το 1990 στην κατασκευή λογισμικού,
προσφέροντας υπηρεσίες και ολοκληρωμένα συστήματα και λύσεις (consulting,
software, hardware, networking, technical support) σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους,
καλύπτοντας όλο το φάσμα αναγκών σε μηχανογραφικό επίπεδο. Κατασκευάζει
λογισμικό βάσεων δεδομένων για Windows 9x, 2000, NT, XP σε single και multiuser
περιβάλλοντα, εκμεταλλευόμενη στοιχεία από απλές ή και σχεσιακές client server
(RDBMS) βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, είναι από τις λίγες εταιρίες στην Ελλάδα που
είναι σε θέση να προσφέρει προγράμματα νέας τεχνολογίας όπως καθαρά 32-bit
Windows εφαρμογές, πολυγλωσσικό γραφικό περιβάλλον, διαχείριση ηχογράφησης
και annotation, ποιοτικό reporting, αυτοματισμό γραφείου, χρήση προγραμμάτων
μέσω internet, δυναμικό Tabbing για την αποτελεσματική διαχείριση πολλών
πληροφοριών, πολυπαραθυρική σχεδίαση με αποτέλεσμα τη δυνατότητα για πολλές
ανοικτές καρτέλες παράλληλα, ευκολία και ταχύτητα στην χρήση και καταχώρηση,
σύνδεση με το MS Office & συνεργασία με τις άλλες εφαρμογές του περιβάλλοντος,
Ποιοτικές Εκτυπώσεις σε οθόνη, fax, εκτυπωτή, web κλπ και ταχύτητα και ευχρηστία
με τη χρήση hot keys και όλων των μεθόδων επιτάχυνσης διαδικασιών των 32-bit
λειτουργικών συστημάτων. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι προσφέρει και
συστήματα E.R.P.
Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι η Orbit εστιάζεται σε εξειδικευμένο
επιχειρηματικό

λογισμικό

με

δυνατότητες

υλοποίησης

custom

εφαρμογών,

συνδυάζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο τυποποίησης. Σημαντικά στοιχεία για την
εταιρία αποτελούν η διαχρονικότητα των εφαρμογών και η διαρκής συντήρηση τους
με νεότερες εκδόσεις των προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε αντίθεση με τα
συνηθισμένα στο χώρο της Πληροφορικής, κατά μέσο όρο τα προγράμματα της
ORBIT A.E. διαθέτουν 4-5 νέες εξελιγμένες εκδόσεις ετησίως.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την εταιρία είναι η ολική υποστήριξη των
πελατών (ανάλυση και εγκατάσταση software & hardware, εφαρμογή και εκπαίδευση
στη χρήση μηχανημάτων και λογισμικών, υποστήριξη & συντήρηση μηχανημάτων
και λογισμικών σε καθημερινή βάση) και η διασφάλιση τους με μελλοντική
δυνατότητα customization, καθώς τα προγράμματα της Orbit είναι πάντοτε ανοικτά
σε επεκτάσεις και προσαρμογές ώστε με την κατάλληλη μεταβολή του λογισμικού να
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καλυφθούν οι νέες ανάγκες κάθε χρήστη. Οι πελάτες είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι
αν αλλάξουν τα δεδομένα της εργασίας τους, το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται δεν
θα οδηγηθεί στην αχρηστία (http://www.orbit.gr/ στα link εταιρικό προφίλ και
υπηρεσίες).
Τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρία, είναι προσαρμοσμένα για την κάλυψη των
εξειδικευμένων αναγκών διαφόρων οικονομικών κλάδων, αλλά και συγκεκριμένων
πελατών με την προσφορά είτε τυποποιημένων επιχειρηματικών λύσεων, είτε λύσεων
κατόπιν παραγγελίας. Τα προϊόντα της Orbit οργανώνουν το μηχανογραφικό
περιβάλλον επιχειρήσεων όπως

δικηγορικά γραφεία, μεσιτικά γραφεία, ναυτικά

πρακτορεία/Διαμεταφορείς (Forwarders/Liner Agents), λογιστικά Γραφεία (3ης
Κατηγορίας windows Γενική Λογιστική), τμήματα πωλήσεων & μάρκετινγκ,
τμήματα διαφήμισης περιοδικών, εφημερίδων, ραδιοφώνου, εστιατόρια, συστήματα
κατανομής

χρόνου

προσωπικού,

παραγωγή,

κοστολόγηση,

παραγγελιοληψία

βιομηχανίας, οφθαλμιατρεία/οφθαλμολογικά κέντρα, ιατρεία/νοσοκομεία, εμπορικές
επιχειρήσεις, τμήματα Service & Client Service, αλυσίδες καταστημάτων με κεντρική
διοίκηση και POS, ταπητοκαθαριστήρια, αθλητικές ομοσπονδίες, ραδιοφωνικοί
σταθμοί, δισκοπωλεία και Service αντιπροσωπείας ωρολογίων (http://www.orbit.gr/
στο link προϊόντα).
Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η διάθεση ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, με την κατασκευή εξειδικευμένων λύσεων για
διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους. Αν θα θέλαμε να δώσουμε ένα ενδεικτικό
πελατολόγιο με εγκατεστημένο CRM σύστημα και άλλων τύπων λογισμικό, αυτό θα
περιελάμβανε τις ακόλουθες επιχειρήσεις: Πήγασος Εκδοτική & Εκτυπωτική Α.Ε.
(Διαφημιστικό CRM με 55 χρήστες, εγκατάσταση εκπαίδευση προσωπικού και
ολοκλήρωση έργου μέσα σε 15 ημέρες τον 11/2002), Eurotrans Μεταφορική
Ε.Π.Ε.(Cargo CRM) – Franpo Marine Α.Ε. (online χρήση από 25 χρήστες στον
Πειραιά, 10 στη Θεσσαλονίκη και 2 στα αντίστοιχα λιμάνια), Δάφνη Επικοινωνίες
Α.Ε. (Διαφημιστικό CRM 35 χρήστες), Ναυτεμπορική-Αθανασιάδης Α.Ε. (16
χρήστες),

Tasty

Foods

A.E.

(Κατασκευή

Custom

made

λογισμικού

παραγγελιοληψίας, για όλους τους πωλητές πανελληνίως με αυτόματη ενημέρωση
του κεντρικού συστήματος της εταιρίας), Καρατζάς & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία (Law Plus CRM, 32χρήστες), Παπασταύρου & Συνεργάτες Δικηγορικό
Γραφείο (Law Plus CRM, 12 χρήστες & Remote), Νομική Υπηρεσία Α.Β.
Βασιλόπουλος Α.Ε. (4 χρήστες), Μαρίνος-Λαζαράτος & Συνεργάτες Δικηγορικό
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Γραφείο (8 χρήστες), Καρύδης – Οικονόμου – Σφηκάκης Δικηγορικό Γραφείο (12
χρήστες), Hachette Rizzolli Magazines A.E, Κέρδος Εκδοτική Α.Ε, Libecom
Εκδοτική Α.Ε., Compupress A.E., Μελωδία Α.Ε., Κέρκυρα Εκδόσεις Μ. Ε.Π.Ε.,
Autotech A.E., Mototech A.E., Tct Εκδόσεις Α.Ε., Νέμεσις Εκδόσεις Α.Ε., Alupress
A.E., Ευαγγελισμός Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Βενιζέλειο –
Παγάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Α.Ε,
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Camomila
A.E., Γενικά Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα Ε.Π.Ε., Ιωάννου–Σωτηρόπουλος Ban
Gkilnter Τεχνική Εταιρία, Interdromon Forwarding, Maersk LTD – Cyprus, Maersk
Sealand – Romania, Infocad A.E, Infocad Solutions U.A.E., Interaxon A.E., M.B.N.
A.E., CNC INTERNATIONAL A.E και DHI INTERNATIONAL (Sales CRM)
(http://www.orbit.gr/ στο link πελατολόγιο).

2. CRM της Orbit
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το σύστημα CRM της Orbit δεν είναι ένα
ολοκληρωμένο σύστημα με επιμέρους modules για κάθε επιχείρηση, αλλά επιμέρους
«έτοιμα» προϊόντα CRM προσαρμοσμένα για συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους.
Τα προϊόντα της εταιρίας στον τομέα των πελατειακών σχέσεων είναι τα εξής:
9 Cargo CRM
9 Law Plus CRM
9 Sales CRM
9 Διαφημιστικό CRM
9 Μεσιτικό CRM
9 Οφθαλμολογικό CRM
Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή για το καθένα.

2.1 Cargo CRM
Το Cargo CRM αποτελεί την απόλυτη λύση για την οργάνωση Ναυτικών
Πρακτορείων και Διαμεταφορέων, καθώς ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες
λειτουργίες Διαχείρισης Φορτίων με εξειδικευμένη Γενική Λογιστική σε απόλυτη
αρμονία και επικοινωνία μεταξύ τους. Όσο αφορά τα τεχνολογικά στοιχεία, όπως οι
περισσότερες εφαρμογές της Orbit στηρίζεται σε δικτυακή 32bit SQL client-server
κατασκευή, ειδικά για Windows 95, 98, NT4 & 2000, ML, ΧΡ.
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Βασικά modules του συστήματος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα εξής: α)
Operation (Sea, Road, Air, Train), β) On-line Γενική Λογιστική, γ) Sales Automation
Service, δ) Direct Marketing Services, ε) Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων και στ)
Εσωτερικό Messaging, ενώ βασικότερο πλεονέκτημά του αποτελεί η ολοκλήρωση
όλων των καθημερινών εργασιών (γρήγορη αναζήτηση, τυποποιημένες εκτυπώσεις,
αυτοματοποίηση εργασιών, εσωτερική επικοινωνία και ενημέρωση) με ταχύτατο και
εύχρηστο τρόπο.
Το Cargo CRM προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες στο πλαίσιο των modules
που αναφέρθηκαν:
9 Άμεση διεκπεραίωση όλων των εργασιών που αφορούν το operation και το
λογιστήριο της εταιρίας
9 Απομακρυσμένη χρήση από υποκαταστήματα ή φορητούς υπολογιστές με
κοινή βάση δεδομένων μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης ή internet (νέα υπηρεσία)
9 Αυτοματισμός του τρόπου λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων και marketing
με ειδικά CRM εργαλεία (νέα υπηρεσία)
9 Πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγής και αρχειοθέτησης εξειδικευμένων και
σύνθετων εγγράφων
9 Αναλυτικό σύστημα security
9 Πολυγλωσσική χρήση (Αγγλικά, Ελληνικά) (νέα υπηρεσία)
9 Εκμετάλλευση

της

τεχνολογίας

των

windows

για

βελτίωση

της

παραγωγικότητας σε κάθε επίπεδο
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα προσφέρει τα εξής:
2.1.1

Πλήρη

διαχείριση

του

τμήματος

διεκπεραίωσης

(θάλασσα/αέρας/σιδηρόδρομος/φορτηγό-sea/air/rail/truck)
Στη λειτουργία της διεκπεραίωσης της μεταφοράς προϊόντων, που αποτελεί και το
βασικό στόχο του Cargo CRM, το προϊόν έχει να παρουσιάσει τις ακόλουθες
λειτουργίες:
9 Αναλυτικότατη διαχείριση Bookings & Tasks (Μερίδες / Υποθέσεις) με πλήρη
στοιχεία
9 Διεκπεραίωση Εισαγωγών, Εξαγωγών, Τransit κ.α. σε δευτερόλεπτα
9 Αναλυτικότατα στατιστικά και δυνατότητα ανάσυρσης μερίδων με οικονομική
εκκρεμότητα σε έσοδα (revenues) ή έξοδα (expenses)
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9 Αναλυτική παρακολούθηση εσόδων, εξόδων και αντίστοιχων αποτελεσμάτων
για οποιοδήποτε σύνολο υπομερίδων επιλέξει ο χρήστης με συνδυασμό
φίλτρων (π.χ. εισαγωγές ενός μήνα με συγκεκριμένο μεταφορέα)
9 Καταγραφή και παρακολούθηση οικονομικών συμφωνιών (εσόδων - εξόδων)
σε ξένο νόμισμα και άμεση σύνδεσή τους με την διαδικασία τιμολόγησης για
κάθε Υπόθεση
9 Aναλυτική παρακολούθηση και διαχείριση των εμπορευμάτων υπό μεταφορά
(Cargos & Volumes)
9 Άμεση ανάσυρση όλων των ηλεκτρονικών Εγγράφων που αφορούν μία
μεταφορά ή μία εμπλεκόμενη εταιρία
9 Αναλυτικό Container Control σε άμεση συνεργασία με το υπόλοιπο σύστημα
και δυνατότητα μαζικών εγγραφών (π.χ. εκφόρτωση των container ενός
πλοίου)
9 Αναλυτικές βάσεις δεδομένων με πλήρη στοιχεία για πόλεις, ταξίδια, τύπους
φορτίων, τρόπους μεταφοράς (VESSELS, TRUCKS κ.α.)
9 Εργαλεία αυτοματισμού έκδοσης, διαμόρφωσης, εκτύπωσης & αρχειοθέτησης
τυπικών εγγράφων (Δηλωτικά, CMR’s, DO’s, DA’s, Φορτωτικές κ.α.) σε RTF
ή DOC μορφές
9 Ηλεκτρονικό δηλωτικό Ο.Λ.Π., δηλωτικό Ο.Λ.Θ. (νέα υπηρεσία)
9 Πλήθος εργαλείων για επιτάχυνση των διαδικασιών εισαγωγής (επιμερισμοί
κόστους, δημιουργία routing κ.α.) (νέα υπηρεσία)
9 Εσωτερική επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες με ηλεκτρονικό messaging
Ακολουθούν ορισμένα στιγμιότυπα του προγράμματος.
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Εικόνα 53: Η μορφή μιας φόρμας Booking. Είναι ένα παράθυρο γενικών στοιχείων.
Με κλικ στο «αυτάκι» Tasks μπορούμε να δούμε την ανάλυση του Booking σε Tasks
(Containers ή Δρομολόγια για παράδειγμα)

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)
Εικόνα 54: Η καρτέλα μιας εργασίας (task) με κάποια γενικά στοιχεία

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)
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Σε αντίθεση με την καρτέλα των γενικών στοιχείων του task, η ακόλουθη
περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία δηλαδή Cargos & Volumes. Ειδικοί υπολογισμοί
υπολογίζουν τις χρεώσεις (chargeables) σε κάθε περίπτωση, ανάλογα αν πρόκειται
για θάλασσα, δρόμο ή αέρα. Πολλά ακόμα στοιχεία (οικονομικά, σχετικά έγγραφα,
εμπλεκόμενες εταιρίες και διάφορα άλλα) είναι διαθέσιμα στον χρήστη.
Εικόνα 55: Cargos & Volumes

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)
Εικόνα 56: Ένα και μοναδικό εργαλείο για ανεύρεση tasks και εκτέλεση
οποιασδήποτε μεμονωμένης ή μαζικής εργασίας (χρέωση, δημιουργία εγγράφων,
στατιστικά κ.α)

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)
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Εικόνα 57: Φαίνεται το ID της ταρίφας-με άλλα λόγια της χρέωσης-με αναλυτικά
στοιχεία για τη συμφωνία με τον συγκεκριμένο πελάτη. Ειδικοί αυτοματισμοί θα
προτείνουν αυτόματα τις χρεώσεις

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)
Εικόνα 58: η τιμολόγηση ανά εύρος (pricing ανά range) σε κάθε συμφωνία

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)
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Εικόνα 59: Το έγγραφο CMR το οποίο, όπως άλλωστε και κάθε άλλο έγγραφο,
δημιουργείται αυτόματα από το πρόγραμμα στο word, με όλα τα στοιχεία και είναι
έτοιμο για editing, αποστολή & αρχειοθέτηση κάτω από το αντίστοιχο booking (μερίδα).
Ο χειριστής μπορεί να το ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή μελλοντικά μέσα από το booking

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)

2.1.2 Γενική λογιστική, με ξένο νόμισμα και αυτοματισμούς στην
καταχώρηση παραστατικών
9 Απεριόριστες Εταιρίες – Χρήσεις
9 Λογιστικό σχέδιο σε οποιαδήποτε μορφή
9 Αυτόματη δημιουργία κινήσεων από τα παραστατικά
9 Υποστηρίζει on-line λειτουργία μεταξύ κεντρικού και υποκαταστημάτων, με
κλειδωμένες σειρές παραστατικών και τύπους χρεώσεων (services) για κάθε
υποκατάστημα.
9 Πελάτες / Προμηθευτές που κινούνται σε πολλά ξένα νομίσματα., σε ένα ξένο
νόμισμα (κλειδωμένος) ή στο τοπικό
9 Διαχωρισμός

πελατών

/

προμηθευτών

Ενδοκοινοτικούς
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σε

Εσωτερικού,

Εξωτερικού,

9 Tύποι χρεώσεων (υπηρεσίες) που ενημερώνουν λογαριασμούς Γεν. Λογιστικής
ανάλογα με τον τύπο του πελάτη (εσωτερικός, εξωτερικός., ενδοκοινοτικός)
9 Τιμολόγηση με ποσά που προτείνονται αυτόματα από τις μερίδες
9 Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων από το λογιστήριο ή από το operation
9 Αυτόματη ενημέρωση των υποθέσεων / Bookings / Μερίδων από την
λογιστική με τα ποσά που έχει χρεωθεί ο πελάτης (Actual Revenues) και με τα
ποσά που έχει χρεωθεί η εταιρία (Actual Expenses)
9 Πλήρεις

αυτοματισμούς

στις

μετατροπές

ισοτιμιών,

καταχωρήσεις

παραστατικών κ.λ.π
9 Aναλυτικότατα στατιστικά (εκκρεμότητες, profitability κλπ) σε 3-επίπεδα
νομισμάτων (Νόμισμα Συμφωνίας – Νόμισμα Τιμολόγησης – Νόμισμα
Λογιστικής) (νέα υπηρεσία)
9 Ταχύτατη χρήση με ειδικά πλήκτρα καταχώρησης
9 Λογιστικές εκτυπώσεις ελέγχου & διαδικασίες ελέγχου κατάστασης αρχείου
Κινήσεων
Ακολουθούν αποσπάσματα του προγράμματος.
Εικόνα 60: Αρχείο λογαριασμών

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)
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Εικόνα 61: Διαχείριση παραστατικών. Στην οθόνη είναι σαφής η σύνδεση με την
αντίστοιχη κίνηση λογιστικής η οποία δημιουργείται εντελώς αυτόματα με την
καταχώρηση ή κοπή του παραστατικού

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)
Εικόνα 62: Με κλικ στο προηγούμενο παραστατικό ο χρήστης μπορεί να δει άμεσα
την δημιουργημένη κίνηση λογιστικής όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)
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Εικόνα 63: Ειδικά εργαλεία ελέγχουν την αξιοπιστία των στοιχείων. Λόγω της βάσης
δεδομένων που χρησιμοποιείται, οι διαδικασίες αυτές διαρκούν ελάχιστο χρονικό
διάστημα για πολλές χιλιάδες εγγραφές

(Πηγή:http://www.orbit.gr/cargo.html)

2.1.3 Ενσωματωμένο το Sales CRM
Αξίζει τέλος ν’ αναφερθεί ότι στο Cargo CRM ενσωματώνονται τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος Sales CRM της Orbit. Πρόκειται για μία νέα υπηρεσία
που δίνει ώθηση στις πωλήσεις, από τη στιγμή που διαχειρίζεται και υποστηρίζει όλη
τη βάση των πιθανών νέων πελατών (prospective clients) μαζί με τους υπάρχοντες.
Επίσης, οι σημαντικές δυνατότητες direct marketing που συμπεριλαμβάνει βοηθούν
στην προσέλκυση νέων πελατών. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες για το προϊόν των
πωλήσεων της Orbit, θα αναφερθούν παρακάτω στο αντίστοιχο κομμάτι που το
αφορά.
(http://www.orbit.gr/cargo.html)

2.2 Law Plus CRM
Αποτελεί την απόλυτη λύση για την οργάνωση δικηγορικών εταιριών, νομικών
τμημάτων & γραφείων κάθε μεγέθους. Η Orbit έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο
από το 1998 ενώ παράλληλα, το προϊόν χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία από
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πλήθος γνωστών εταιριών του χώρου, όπως Μπαχάς Γραμματίδης & Συνεταίροι,
Δικηγορικό Γραφείο Γ. Σταμούλη, LPSA Consultants Α.Ε, Νικολακόπουλος Χ. &
Συνεργάτες, Βούρος Στράτος & Συνεργάτες κ.α (βλέπε και στην γενική περιγραφή
της εταιρίας).
Το σύστημα στηρίζεται σε δικτυακή 32 bit κατασκευή και είναι κατασκευασμένο
ειδικά για windows 9Χ, ΝΤ4, 2000 & XP. Από την άλλη, αντιμετωπίζει συνολικά
όλες τις λειτουργίες του γραφείου, όπως, ενδεικτικά, την διαχείριση των πελατών,
των υποθέσεων και των εγγράφων που τις αφορούν, την παρακολούθηση των
δικασίμων και των αποφάσεων, και την οικονομική διαχείριση του γραφείου και την
έκδοση λογαριασμού του πελάτη.
Το βασικότερο όμως πλεονέκτημα του LAW PLUS CRM, είναι η ολοκλήρωση
όλων των καθημερινών εργασιών (γρήγορη αναζήτηση, τυποποιημένες εκτυπώσεις,
αυτοματοποίηση εργασιών, εσωτερική επικοινωνία και ενημέρωση) με ταχύτατο και
εύχρηστο τρόπο.
Βασικά modules του συστήματος είναι τα ακόλουθα:
9 Υποθέσεις, ενέργειες, δαπάνες
9 Δικάσιμοι
9 Αυτόματη χρονοχρέωση
9 Οικονομική διαχείριση, Billing
9 Contact Automation Services
9 Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων
9 Εσωτερικό messaging
Το πρόγραμμα σε γενικές γραμμές προσφέρει:
9 Αναλυτική διαχείριση υποθέσεων με όλους τους συντελεστές τους και το
ιστορικό τους
9 Αναλυτική καταγραφή ενεργειών και δαπανών που αφορούν την κάθε υπόθεση
με πλήρη στοιχεία (Περιγραφή, συνεργάτης, κόστος, χρέωση, έκπτωση κ.λ.π.)
9 Ολοκληρωμένη οικονομική παρακολούθηση υποθέσεων με χρονοχρέωση,
εσωτερικά κόστη και δαπάνες
9

Άμεση εκτύπωση οικονομικών reports για το γραφείο ή λογαριασμού για τον
πελάτη. Συγκεντρωτικές εκτυπώσεις για πολλές υποθέσεις του ίδιου πελάτη με
αναλυτικά στοιχεία για τις χρεώσεις του

9 Ταχύτατο σύστημα αυτόματης καταγραφής χρεώσεων από τους δικηγόρους με
timers (νέα υπηρεσία)
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9

Αυτόματος υπολογισμός των χρεώσεων ενεργειών, βάσει του χρόνου τους και
του τιμοκαταλόγου του γραφείου με πολλαπλά επίπεδα συνεργατών (Partner –
Associate – Ασκούμενος κλπ). Δυνατότητα εκπτώσεων σε συγκεκριμένες
υποθέσεις

9 Πολυγλωσσικό billing για αυτόματη έκδοση λογαριασμών σε εταιρίες
εξωτερικού
9

Στατιστικά στοιχεία για οικονομική ανάλυση κόστους και απόδοσης του
γραφείου

9 Πλήρες ημερολόγιο δικασίμων και αρχείο αποφάσεων, με εμφάνιση στην
Ατζέντα
9 Αυτόματες υπομνήσεις για όλα τα στάδια προετοιμασίας των δικασίμων (νέα
υπηρεσία)
9 Ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων (Word, e-mails κ.α.) που σχετίζονται
με κάθε υπόθεση ή πελάτη. Αυτόματη σύνδεση αρχείων Word, Excel κ.λ.π. και
άμεση πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα από οποιονδήποτε χρήστη του
προγράμματος
9 Υποδείγματα εγγράφων με αυτόματη παραγωγή νέων και σύνδεσή τους με τον
πελάτη ή την υπόθεση (νέα υπηρεσία)
9 Ενιαία βάση δεδομένων με όλες τις επαφές του γραφείου με πλήρη στοιχεία (emails, web sites) άμεσα διαθέσιμα σε όλους!
9 Ταχύτατη αποστολή e-mail ή άνοιγμα του Web Site ενός πελάτη με ένα
πλήκτρο. Αυτόματη σύνδεση με τις αντίστοιχες εφαρμογές των Windows
9

Προσωπική ατζέντα για κάθε χρήστη με άμεση παραπομπή σε όλα τα στοιχεία
πελατών και των υποθέσεων και αυτόματη ενημέρωσή τους

9 Αναλυτικές εκτυπώσεις ατζέντας, δικασίμων, πελατών, εγγράφων με έξυπνες
αναζητήσεις
9

Εσωτερική επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες με ηλεκτρονικό messaging με
δυνατότητες Reply – Forwarding

9 Εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης για τους χρήστες (Security – Access
control)
9

Αυτόματο tracking μεταβολών (καταγραφή χρήστη & ημερομηνίας - ώρας που
μετέβαλε μία εγγραφή) (νέα υπηρεσία)

9 Εργαλεία για ταχύτατη Γραμματειακή Υποστήριξη (κατηγοριοποίηση,
ετικέτες, εορτολόγιο κλπ)
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9

Πολυγλωσσικό interface για παράλληλη χρήση από συνεργάτες που δεν μιλούν
ελληνικά! (νέα υπηρεσία)

9 Οικονομικά στοιχεία με πλήρη συμβατότητα με EYΡΩ
9 Δυνατότητα για μεταφορά αρχείων από προϋπάρχοντα προγράμματα
Επιπρόσθετα,

το

πρόγραμμα

δίνει

τη

δυνατότητα

στους

χρήστες

να

πραγματοποιήσουν με ευκολία τα ακόλουθα:
9 Οργανώσουν την οικονομική παρακολούθηση του γραφείου (Ενέργειες Δαπάνες - Πληρωμές, κόστος συνεργατών, στατιστικά κ.α.)
9 Τυπώσουν επαγγελματικά reports χρεώσεων για τον πελάτη με πλήθος
επιλογών
9 Ενημερωθούν για όλα τα στοιχεία και την πορεία κάθε υπόθεσης του γραφείου
τους
9 Βρίσκουν οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά μία υπόθεση ή έναν πελάτη με ένα
απλό κλικ
9 Οργανώσουν τις καθημερινές εργασίες τους με προσωπική Ατζέντα
9 Επικοινωνούν με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες ή πελάτες μέσω
του messaging ή του email
9 Εξυπηρετούν καθημερινές γραμματειακές εργασίες, αρχειοθέτηση και
εσωτερική οργάνωση
Ακολουθούν στιγμιότυπα του προγράμματος (http://www.orbit.gr/law.html).
Εικόνα : Καρτέλα Υπόθεσης με τα βασικά στοιχεία

(Πηγή:http://www.orbit.gr/law.html)
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρήστης μπορεί να μπει άμεσα στην καρτέλα ενός
συντελεστή (π.χ. του αντιδίκου), πατώντας απλά το αντίστοιχο πλήκτρο.
Εικόνα 65: Ανεύρεση και αρχειοθέτηση των υπαρχόντων εγγράφων των υποθέσεων
(και των πελατών), η οποία πραγματοποιείται με ταχύτατο τρόπο

(Πηγή:http://www.orbit.gr/law.html)
Εικόνα 66: Υποκαρτέλα ενεργειών που αφορά μία υπόθεση και η εισαγωγή γίνεται
ταχύτατα με ειδικό πλήκτρο

(Πηγή:http://www.orbit.gr/law.html)
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Εικόνα 67: Έκδοση αναλυτικού λογαριασμού του πελάτη (billing) σε διάφορες
μορφές, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για ξενόγλωσση εκτύπωση

(Πηγή:http://www.orbit.gr/law.html)
Εικόνα 68: Αυτοματοποιημένο σύστημα πολλαπλών timers του Law Plus, με το οποίο
οι ενέργειες χρεώνονται από τους συνεργάτες αυτόματα με ένα πλήκτρο

(Πηγή:http://www.orbit.gr/law.html)
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Εικόνα 69: Οθόνη επιλογής εκτυπώσεων υποθέσεων με πολλαπλά φίλτρα

(Πηγή:http://www.orbit.gr/law.html)
Εικόνα 70: Ατζέντα ημέρας για κάθε χρήστη με ειδικά αναφορά στις δικάσιμους

(Πηγή:http://www.orbit.gr/law.html)
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2.3 Sales CRM
Το συγκεκριμένο προϊόν της Supervisor, αποτελεί λογισμικό για τον έλεγχο και
την οργάνωση των εταιριών, για τον αυτοματισμό των reports και γενικότερα για την
ταχύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των πωλήσεων, του direct marketing και της
γραμματειακής υποστήριξης. Οι τομείς εφαρμογής του αναφέρονται περισσότερο στα
αντίστοιχα τμήματα (πωλήσεων και direct marketing), σε εταιρίες πληροφορικής, σε
ναυτιλιακές εταιρίες, σε εταιρίες χονδρικής, σε λογιστικά και ασφαλιστικά γραφεία,
σε βιομηχανίες, σε εκδοτικούς οργανισμούς, σε μεσιτικά και δικηγορικά γραφεία.
Επίσης, η Orbit ενσωματώνει τις δυνατότητες του προϊόντος στο Cargo CRM
(παράγραφος 2.1), στο Διαφημιστικό CRM (βλέπε παρακάτω στην παράγραφο 2.4)
και στο Μεσιτικό CRM (βλέπε παράγραφο 2.5). Σε γενικές γραμμές πάντως
προσφέρεται σε επιχειρήσεις στις οποίες οι πωλήσεις και το direct marketing
αποτελούν βασικό κινητήριο μοχλό των δραστηριοτήτων τους. Πρόκειται πάντως για
δικτυακή 32bit κατασκευή, ειδικά για windows 9X, NT, 2000 & XP, με δυνατότητες
απομακρυσμένης χρήσης από υποκαταστήματα ή φορητούς υπολογιστές, μέσω
τηλεφωνικής σύνδεσης ή internet, ενώ από την άλλη είναι φιλικό για χρήστες με
μικρή εξοικείωση στους Η/Υ και προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
Ταυτόχρονα, βασικό πλεονέκτημα θεωρείται η ολοκλήρωση όλων των καθημερινών
εργασιών (γρήγορη αναζήτηση, τυποποιημένες εκτυπώσεις, αυτοματοποίηση
καταγραφής προσφορών από εφημερίδες, μαζική επικοινωνία και ενημέρωση
πελατών) με ταχύτατο και εύχρηστο τρόπο.
Βασικά modules του προϊόντος είναι τα εξής:
9 Sales automation services
9 Direct marketing services
9 Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων
9 Εσωτερικό messaging
Πιο συγκεκριμένα το προϊόν Sales CRM προσφέρει τα ακόλουθα σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς:
9 Προσέλκυση νέων πελατών με τις δυνατότητες αυτοματισμού και ομαδικής
αποστολής email, fax και επιστολών
9 Η περιοδική και ανέξοδη επικοινωνία με πιθανούς ή καλούς πελάτες γίνεται
απλούστατη
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9 Αναλυτικές εκτυπώσεις για τις επαφές (Τηλέφωνα - Ραντεβού - Ενέργειες) και
τις εργασίες κάθε τμήματος
9 Ειδικά αυτόματα reports για τα meetings πωλήσεων και την ενημέρωση της
διεύθυνσης
9 Προσωπική ατζέντα για κάθε χρήστη υπενθυμίζει στην ώρα τους τις
καθημερινές εργασίες, και ενημερώνει αυτόματα την καρτέλα πελάτη
9 Άμεση γνώση ιστορικού και μελλοντικών ενεργειών για κάθε πελάτη από την
καρτέλα του
9 Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διαχείριση εγγράφων (word, excel, emails,
Φωτογραφίες κ.α.) της εταιρίας
9 Άμεση πρόσβαση για εξουσιοδοτημένους χρήστες στις προσφορές ή άλλα
έγγραφα που αφορούν κάθε πελάτη
9 Εργαλεία Γραμματειακής υποστήριξης (αυτοματισμοί ενημέρωσης, ετικέτες,
μαζικές αποστολές κ.α.)
9 Διαχείριση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών με ηλεκτρονικό
messaging και εργαλείο προσωπικής υπενθύμισης
9 Αναλυτικότατο σύστημα security για ασφάλεια στη διαχείριση των δεδομένων
9 Δυνατότητα άμεσης αποστολής email μέσα από το πρόγραμμα
9 Δυνατότητα για μεταφορά αρχείων από προϋπάρχοντα προγράμματα
Στις οθόνες που ακολουθούν φαίνονται στιγμιότυπα από το πρόγραμμα.
(http://www.orbit.gr/sales.html).
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Εικόνα 71: Καρτέλα ενός πελάτη με βασικά στοιχεία και κατηγορίες. Φαίνονται οι
υποκαρτέλες (follow-up, to-do, έγγραφα κ.λ.π.) και τα ειδικά κουμπιά για αυτόματη
αποστολή email ή επίσκεψη στο web site του πελάτη

(Πηγή:http://www.orbit.gr/sales.html)
Εικόνα 72: Τα πρόσωπα που ενδιαφέρουν (υποκαρτέλα πρόσωπα), με τις θέσεις τους
και ειδικές παραμετρικές επιλογές μαζικής επικοινωνίας

(Πηγή:http://www.orbit.gr/sales.html)
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Εικόνα 73: Ο χρήστης μπορεί άμεσα να ενημερωθεί για την προϊστορία μιας επαφής
με την προβολή ιστορικού επαφών (follow-up υποκαρτέλα) του συγκεκριμένου πελάτη

(Πηγή:http://www.orbit.gr/sales.html)
Εικόνα 74: Ατζέντα ημέρας για τον χρήστη «Αντώνη». Διακρίνονται τα μενού για την
γρήγορη διαχείριση των εργασιών

(Πηγή:http://www.orbit.gr/sales.html)
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Εικόνα 75: Η οθόνη επιλογών εκτύπωσης πελατών με πολλαπλά φίλτρα και ειδικά
εργαλεία μαζικής επικοινωνίας. Από εδώ ο χειριστής μπορεί να αποστείλει μαζικά
emails, να ενημερώσει για εργασίες, να ζητήσει αναφορές κ.τ.λ

(Πηγή:http://www.orbit.gr/sales.html)
Εικόνα 76: Κάθε χρήστης που έχει τα σχετικά δικαιώματα, μπορεί να έχει τις
καθημερινές εργασίες του εκτυπωμένες

(Πηγή:http://www.orbit.gr/sales.html)
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2.4 Διαφημιστικό CRM
Το λογισμικό της Orbit αποτελεί την απόλυτη λύση για την οργάνωση τμημάτων
διαφήμισης κάθε μεγέθους με ειδικές εκδόσεις για περιοδικά, εφημερίδες,
ραδιόφωνο, τηλεόραση. Υποστηρίζει το εμπορικό τμήμα και τις ανάγκες του στην
πώληση και στην παραγωγή διαφήμισης, καθώς και την ολοκληρωμένη οργάνωση
εκδοτικών οργανισμών . Η εταιρία διαθέτει εμπειρία στο χώρο από το 1993, άλλωστε
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μια πλειάδα γνωστών επιχειρήσεων εφαρμόζει και
χρησιμοποιεί το σύστημα με επιτυχία όπως για παράδειγμα η Ναυτεμπορική Α.Ε, η
Πήγασος Εκδοτική Α.Ε, η Κέρδος Εκδοτική Α.Ε, οι Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε, η
εφημερίδα Citypress, η Alupress A.E, η Compupress A.E και διάφορες άλλες (βλέπε
και στην γενική περιγραφή της εταιρίας).
Αξίζει ακόμη ν’ αναφερθεί ότι λειτουργεί παράλληλα ή και ανεξάρτητα από το
υπάρχον E.R.P. / Διαχειριστικό Σύστημα, δίνοντας σημαντικές εξειδικευμένες
δυνατότητες και εργαλεία στο εμπορικό Τμήμα. Επιπλέον, είναι κατασκευασμένο
ειδικά για Windows 9X, NT, 2000 & XP, με δυνατότητες χρήσης RDBMS client
server συστημάτων και ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες του προϊόντος Sales CRM
για την καλύτερη διαχείριση των υπαρχόντων, αλλά και την προσέλκυση νέων
πελατών.
Βασικά modules του συστήματος αναφέρονται τα εξής:
9 Καταχωρήσεις, ανταγωνισμός
9 Αναλυτικά στατιστικά
9 Sales automation services
9 Direct marketing services
9 Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων
9 Εσωτερικό messaging
9 Sales reporting-Activity tracking
9 Σύνδεση με ERP
Σε γενικές γραμμές το Sales CRM δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες:
9 Άμεσης διεκπεραίωσης όλων των εργασιών που αφορούν το Εμπορικό Τμήμα
της εταιρίας
9 Απομακρυσμένης χρήσης από υποκαταστήματα ή φορητούς υπολογιστές με
κοινή βάση δεδομένων μέσω internet (εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή
και βούληση από την εταιρία)
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9 Αυτοματισμού του τρόπου λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων, marketing
και της προσέγγισης νέων πελατών με ειδικά CRM εργαλεία
9 Αναλυτικού συστήματος security
9 Πολυγλωσσικής χρήσης (Αγγλικά, Ελληνικά)
Το πρόγραμμα προσφέρει πλήρη διαχείριση του εμπορικού τμήματος και
συγκεκριμένα:
9 Υποδοχή

και

διαχείριση

καταχωρήσεων

των

εντύπων

του

ομίλου/

Ηλεκτρονικό πλάνο: η διαχείριση, κράτηση, έλεγχος εντολής και υλικού, και
γενικότερα η επισκόπηση και συντήρηση των καταχωρήσεων των εντύπων της
εταιρίας, γίνεται ταχύτατα και εύχρηστα από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Επίσης, ημερήσια ατζέντα με τις κρατήσεις, ιδιαίτερα χρήσιμη για τις
εφημερίδες, βοηθά άμεσα όλους τους συντελεστές της επιχείρησης
9 Καταγραφή και αποδελτίωση ανταγωνισμού και αξιολόγησή του για αλίευση
νέων πελατών: η παρακολούθηση ανταγωνιστικών εντύπων τυποποιείται και οι
σχετικές διαδικασίες (έναρξη διαδικασίας προσέγγισης, μαζική επικοινωνία
κλπ) αυτοματοποιούνται. Για παράδειγμα μπορούν να ζητηθούν άμεσα οι
πελάτες που είναι στην κατηγορία αυτοκίνητα, και την τελευταία χρονιά έχουν
εμφανίσεις στα ανταγωνιστικά έντυπα χωρίς να έχουν καταχώρηση στην
εταιρία.
9 Διαχείριση συμβολαίων/ Συμφωνιών και αναλυτικά στατιστικά: οι συμφωνίες
καταγράφονται και παρακολουθούνται παράλληλα με τις σχετιζόμενες
καταχωρήσεις. Με μια εικόνα ο χρήστης μπορεί άμεσα να γνωρίζει το ποσοστό
εκπλήρωσης κάποιας συμφωνίας (οικονομικά και σε χώρο), ενώ μπορεί και να
ανατρέξει άμεσα στις καταχωρήσεις. Επίσης, ειδικά στατιστικά πληροφορούν
άμεσα για το ανεκτέλεστο ποσό των συμφωνιών.
9

Τα εκτενέστερα στατιστικά στοιχεία της αγοράς σχετικά με τις καταχωρήσεις
σε έντυπα της εταιρίας ή σε ανταγωνιστικά μέσα: οι εκτυπώσεις στατιστικών
συμπυκνώνουν την συνεχή επικοινωνία της Orbit A.E. με τμήματα διαφήμισης
από το 1993. Ένα πλήρες σετ αναλυτικών, συγκεντρωτικών, συγκριτικών και
άλλων εκτυπώσεων είναι στη διάθεση των εξουσιοδοτημένων χρηστών σε
διάφορες μορφές (οθόνη, εκτυπωτή, excel, word κλπ), με το πάτημα ενός
πλήκτρου. Κατανομές ανά έντυπο, πελάτη, διαφημιστική, πωλητή, media shop
κλπ, συγκρίσεις με αναδρομικά στοιχεία ή άλλα έντυπα, είναι άμεσα διαθέσιμα
στους χρήστες που έχουν πρόσβαση.
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9

Κύκλωμα διαχείρισης και παρακολούθησης στόχων πωλητών/ πελατών: με
στατιστικές εκτυπώσεις, αναγωγή ποσών σε ετήσια βάση με διαφορετική
ποσόστωση ανά μήνα για κάθε έντυπο, εργαλείο γρήγορης θέσπισης στόχων
κ.α. η άμεση παρακολούθηση των στόχων σε επίπεδο πελάτη, πωλητή, εντύπου
ή ομίλου, αποτελεί μια απλή διαδικασία.

9 Άμεση προβολή όλων των στοιχείων που αφορούν έναν πελάτη σε
δευτερόλεπτα: πλήρη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν έναν πελάτη ή μία
διαφημιστική (κατηγορίες, πρόσωπα, λίστες αποστολής τευχών, εντολές,
ανταγωνιστικές καταχωρήσεις, παροχές / δελτία τύπου, έγγραφα, follow-up, todo, στόχοι έτους, συμφωνίες κ.α.) με το πάτημα ενός πλήκτρου του ποντικιού.
Πλέον όσοι έχουν πρόσβαση (διευθύνοντες, πωλητές, γραμματείες κλπ)
μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για όλη την σχέση του πελάτη με την εταιρία.
9 Εργαλεία διαχείρισης πελατολογίου και direct marketing: με τις πολλαπλές
κατηγοριοποιήσεις σε επίπεδο πελατών ή προσώπων, εργασίες όπως η μαζική
αποστολή τευχών, η αποστολή email για ένα extra τεύχος ή η παράθεση ενός
συγκεκριμένου πελατολογίου για ένα meeting, γίνονται ταχύτατα.
9 Προβολή στοιχείων σε επίπεδο τμήματος εργασίας: με την ειδική διαχείριση
των τμημάτων εργασίας, οι χρήστες βλέπουν μόνο τα στοιχεία που τους
ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα ένας πωλητής γυναικείου περιοδικού βλέπει
μόνο καταχωρήσεις σε γυναικεία περιοδικά (της εταιρίας ή ανταγωνιστικά) και
όχι στοιχεία καταχωρήσεων σε περιοδικό πληροφορικής, ούτε πιθανά τις
προηγούμενες ενέργειες πωλητών άλλου τμήματος. Με το φιλτράρισμα αυτό η
χρήση του προγράμματος γίνεται πολύ λειτουργική.
9

Αναλυτικά στοιχεία για τους συντελεστές των προϊόντων: λόγω του
ολοκληρωμένου online συστήματος και της ενημέρωσης από όλους τους
χρήστες, η ενημέρωση για τις καθημερινές μεταβολές στους συντελεστές
διαφόρων προϊόντων ή πελατών (αλλαγή διαφημιστικής, media shop κλπ) είναι
άμεση. Αυτό δίνει επιπλέον αξιοπιστία στο πρόγραμμα, ενώ διάφορα εργαλεία
κατά την καταγραφή των καταχωρήσεων, ελέγχουν αυτόματα για πιθανές
μεταβολές.

9 Ηλεκτρονική διαχείριση και άμεση ανεύρεση όλων των εγγράφων που
σχετίζονται με ένα πελάτη: ένα, μοναδικό σε ευχρηστία, σύστημα Document
Management, δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανακαλεί με το διπλό
πάτημα του ποντικιού ένα έγγραφο, φωτογραφία, μακέτα κ.λ.π. που αφορά τον
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pελάτη. Το διαφημιστικό CRM αυτόματα καλεί την σχετιζόμενη εφαρμογή
(Word, Excel, Imaging κλπ) και αφήνει τον χρήστη να την επεξεργαστεί
ελεύθερα. Επίσης, μπορούν άμεσα να αναζητηθούν πελάτες σε σχέση με τα
έγγραφα που τους αφορούν όπως για παράδειγμα, αυτοί στους οποίους έχει
αποσταλεί προσφορά το τελευταίο τρίμηνο.
9 Δυνατότητα διαχείρισης εντολών ραδιοφώνου με πλήρη στοιχεία και spots:
ειδικά για το Ραδιόφωνο, ειδικές εκτυπώσεις βοηθούν στον προγραμματισμό
και την οργάνωση της Ροής για να εξυπηρετηθούν οι εντολές, στον τρόπο που
τα spots του μηνός εμφανίζονται στην εντολή τιμολόγησης στο λογιστήριο
καθώς και σε πολλές άλλες διαδικασίες που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για
διευκόλυνση των καθημερινών εργασιών.
(http://www.orbit.gr/advert.html)
Ακολουθούν στιγμιότυπα του προγράμματος.
Εικόνα 77: Καρτέλα καταχώρησης ενός εντύπου με πλήρη στοιχεία. Στο ραδιόφωνο
υπάρχει πλήρης ανάλυση εντολής και spots με τους συντελεστές τους

(Πηγή:http://www.orbit.gr/advert.html)
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Εικόνα 78: Καρτέλα εντολής ραδιοφώνου. Υπάρχει και πάλι πλήρης ανάλυση
εντολής και spots με τους συντελεστές τους

(Πηγή:http://www.orbit.gr/advert.html)
Εικόνα 79: Καρτέλα εντολής ραδιοφώνου

(Πηγή:http://www.orbit.gr/advert.html)
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Εικόνα 80: Φόρμα εξαγωγής στατιστικών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
οποιοδήποτε φίλτρο ή μορφή εκτύπωσης διαμορφώνοντας την εκτύπωση που επιθυμεί

(Πηγή:http://www.orbit.gr/advert.html)
Εικόνα 81: Η αποστολή μηνύματος είναι άμεση. Ειδική επιλογή δίνει τη δυνατότητα
και για ανακοίνωση σε όλους τους χρήστες ή σε επιλεγμένους

(Πηγή:http://www.orbit.gr/advert.html)
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Εικόνα 82: Στοιχεία προϊόντος. Η αλλαγή διαφημιστικής σε συνδυασμό με την
δυνατότητα ανακοίνωσης, θα είναι γνωστή σε όλους στην εταιρία σε δευτερόλεπτα

(Πηγή:http://www.orbit.gr/advert.html)
Εικόνα 83: Ατζέντα ημέρας για την «Αρετή». Διακρίνονται τα μενού για την γρήγορη
διαχείρισης των εργασιών

(Πηγή:http://www.orbit.gr/advert.html)
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2.5 Μεσιτικό CRM
Το συγκεκριμένο προϊόν της Orbit αποτελεί την απόλυτη λύση για την οργάνωση
κτηματομεσιτικών γραφείων. Ενσωματώνει σε ένα εξελιγμένο μεσιτικό πρόγραμμα,
την εξειδίκευση της εταιρίας σε αυτόματα συστήματα οργάνωσης τμημάτων
πωλήσεων, γι΄ αυτό εκτός από τα «μεσιτικά» χαρακτηριστικά, διαθέτει και
χαρακτηριστικά πωλήσεων. Πρόκειται για δικτυακή 32bit κατασκευή, ειδικά για
Windows 9X, NT, 2000 & XP και σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι δίνει λύση στο
πρόβλημα της οργάνωσης των καθημερινών εργασιών, τον έλεγχο προσφοράςζήτησης & την εξυπηρέτηση των πελατών.
Το βασικότερο όμως πλεονέκτημά του είναι η ολοκλήρωση όλων των
καθημερινών

εργασιών

(γρήγορη αναζήτηση,

τυποποιημένες

εκτυπώσεις,

αυτοματοποίηση καταγραφής προσφορών από εφημερίδες, μαζική επικοινωνία και
ενημέρωση πελατών) με ταχύτατο και εύχρηστο τρόπο.
Οι τομείς εφαρμογής στους οποίους απευθύνεται περιλαμβάνουν μεσιτικά
γραφεία, τμήματα Real Estate και εκτιμητές ακινήτων. Παραδείγματα εταιριών
αφορούν Remax Hellas και FPD Savills.
Όσον αφορά τα modules του προϊόντος, αποτελείται από τα εξής:
9 Διαχείριση προσφορών
9 Διαχείριση ζητήσεων
9 Διαχείριση αγγελιών
9 Αποδελτίωση internet
9 Sales automation services
9 Direct marketing services
9 Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων
9 Εσωτερικό messaging
9 Sales reporting-Activity tracking
Το πρόγραμμα όσον αφορά τα μεσιτικά χαρακτηριστικά του προσφέρει τα εξής:
9 Αναλυτική διαχείριση Προσφορών με υποστήριξη Φωτογραφιών και ειδικά
εργαλεία εύρεσης των αντίστοιχων Ζητήσεων
9 Άμεση διαχείριση χάρτη και παρακολούθηση ακριβούς θέσης ακινήτου με ένα
κλικ (νέα υπηρεσία)
9 Αναλυτική καταγραφή Ζητήσεων με ειδικά εργαλεία εύρεσης των αντίστοιχων
Προσφορών με όλα σχεδόν τα πεδία
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9 Ταχύτατη εκτύπωση & διαχείριση (άνοιγμα, εντολή, δημιουργία αγγελίας κλπ)
Προσφορών και Ζητήσεων με φίλτρο όλα τα πεδία (νέα υπηρεσία)
9 Δυνατότητα προσθήκης πεδίων οριζόμενων από το χρήστη στην Προσφορά με
άμεση εμφάνιση και στη Ζήτηση (νέα υπηρεσία)
9 Δυνατότητα μόνιμης διαμόρφωσης των μορφών εμφάνισης στοιχείων
(browsers) σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη (νέα υπηρεσία)
9 Πλήρη διαχείριση Δημοσιεύσεων Αγγελιών με αναλυτικές εκτυπώσεις και
εργαλεία (νέα υπηρεσία)
9 Δυνατότητα άμεσης αποστολής e-mail σε οποιονδήποτε μέσα από το
πρόγραμμα (νέα υπηρεσία)
9 Ειδικό εργαλείο αυτόματης εισαγωγής δημοσιευμένων ακινήτων από το
internet που καταγράφει κωδικοποιημένα και λεπτομερή στοιχεία, και μπορεί
να αποκλείει αγγελίες από ανεπιθύμητες λέξεις ή τηλέφωνα
9 Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων - Φωτογραφιών – βίντεο κλπ χωρίς
περιορισμό στο πλήθος
9 Ταχύτατη χρήση με συντομεύσεις που υπενθυμίζονται άμεσα στο χρήση με
ένα πλήκτρο
9 Δυνατότητα μελλοντικών προσαρμογών σύμφωνα με ιδιαίτερες ανάγκες του
πελάτη
9 Δυνατότητα επέκτασης στο internet
Η Orbit ενσωματώνει την εμπειρία της στην οργάνωση τμημάτων πωλήσεων κάθε
μεγέθους τα τελευταία 8 χρόνια στο μεσιτικό CRM δίνοντας τη δυνατότητα για
πλήρη παρακολούθηση και υποστήριξη μίας επαφής πολύ πριν γίνει η πώληση. Τα
διάφορα ειδικά εργαλεία επικοινωνίας (μαζικό email, fax κ.α) βοηθούν άμεσα στην
αποτελεσματική προβολή του μεσιτικού γραφείου και των ακινήτων που
διαχειρίζεται. Στα πλαίσια λοιπόν των χαρακτηριστικών πωλήσεων, στο προϊόν
περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες δυνατότητες:
9 Ενιαία βάση δεδομένων με όλες τις επαφές πώλησης του γραφείου.
Τηλεφωνικός κατάλογος άμεσα διαθέσιμος σε όλους
9 Συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν έναν Πελάτη (κατηγορίες,
ιστορικό επαφών, μελλοντικές ενέργειες πωλητών που τον αφορούν,
έγγραφα, ακίνητά του, ζητήσεις του) σε μία εύχρηστη καρτέλα άμεσα
διαθέσιμη στον χρήστη
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9 Προσωπική ατζέντα για κάθε χρήστη, που ενημερώνει αυτόματα το Ιστορικό
επαφών με κάθε Πελάτη
9 Εσωτερική επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες με ηλεκτρονικό messaging
9 Αναλυτικά Reports για την δραστηριότητα των πωλητών με πλήθος φίλτρων
(π.χ πλήθος ραντεβού με συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών που έχουν λάβει
προσφορά το τελευταίο δίμηνο)
9 Εργαλεία για ταχύτατη επικοινωνία (κατηγοριοποίηση, ετικέτες, μαζική
αποστολή φαξ, email κλπ)
9 Δυνατότητα για μεταφορά αρχείων από προϋπάρχοντα προγράμματα
Αξίζει να σημειωθεί μία νέα δυνατότητα που προσφέρει η Orbit A.E στο προϊόν
της σαν add-on χαρακτηριστικό και αναφέρεται στην αυτόματη καταχώρηση 100
ακινήτων στη βάση της επιχείρησης με ένα απλό κλικ. Ειδικό εργαλείο αποδελτίωσης
από το internet ενημερώνει αυτόματα τη βάση ακινήτων του προγράμματος με
καταχωρήσεις

στον

τύπο.

Κάνοντας

ειδικούς

ελέγχους

(π.χ

αποτροπή

διπλοκαταχωρήσεων με ίδιο αριθμό τηλεφώνου και τετραγωνικά, ή ύπαρξη
ανεπιθύμητων φράσεων) και χρησιμοποιώντας ειδικά κλειδιά αντιστοίχησης με τις
ειδικές κατηγορίες κάθε γραφείου, το εργαλείο αυτό ενημερώνει άμεσα με νέες
καταχωρήσεις εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα, αλλά και πιθανά ανθρώπινα λάθη
κατά την καταχώρηση.
Σε συνδυασμό με τον αυτοματοποιημένο τρόπο άμεσης έκδοσης εντολών,
αποτελεί ένα από τα πλέον δυνατά χαρακτηριστικά που το ΜΕΣΙΤΙΚΟ CRM έχει να
προσφέρει στους χρήστες του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με την εισαγωγή
ακινήτων στη βάση, ενημερώνονται αυτόματα και τα αντίστοιχα πεδία των καρτελών
ακινήτων (π.χ. όροφος , γκαράζ, τετραγωνικά κ.λ.π), ενώ για διευκόλυνση, όλο το
κείμενο της καταχώρησης φαίνεται στα σχόλια.
(http://www.orbit.gr/mesitiko.html)
Ακολουθούν στιγμιότυπα του προγράμματος.
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Εικόνα 84: Καρτέλα προσφοράς. Πατώντας το πλήκτρο ζήτηση έχουμε άμεση
αναζήτηση πιθανού ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ακίνητο. Επίσης, ο χρήστης
μπορεί από εδώ να πάρει ένα πλήθος εκτυπώσεων (με ή χωρίς στοιχεία διεύθυνσης κλπ)
για το συγκεκριμένο ακίνητο

(Πηγή:http://www.orbit.gr/mesitiko.html)
Εικόνα 85: Καρτέλα βασικών στοιχείων ακινήτου. Διακρίνεται επίσης και η φόρμα
άμεσης αποστολής μηνύματος σε συνεργάτη εντός του γραφείου

(Πηγή:http://www.orbit.gr/mesitiko.html)
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Εικόνα 86: Καρτέλα ζήτησης. Οποιοδήποτε αίτημα καταγράφεται και εξυπηρετείται
άμεσα

(Πηγή:http://www.orbit.gr/mesitiko.html)
Εικόνα 87: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα με ένα κλικ να δει το χάρτη της περιοχής
και τη θέση του ακινήτου σε αυτόν. Γραφεία εκτός Αττικής μπορούν να
χρησιμοποιήσουν δικούς τους χάρτες με scanner

(Πηγή:http://www.orbit.gr/mesitiko.html)
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2.6 Οφθαλμολογικό CRM
Πρόκειται για το νεότερο προϊόν στην οικογένεια των CRM προϊόντων της Orbit
και αποτελεί την απόλυτη λύση για την οργάνωση οφθαλμιατρείων, κλινικών και
οφθαλμολογικών χώρων κάθε μεγέθους. Είναι βασισμένο σε 32 bit κατασκευή, ειδικά
για widows 9X, NT4, 2000 & XP.
Φιλοδοξία της εταιρίας είναι το εργαλείο να αποτελέσει ένα πολύτιμο συνεργάτη
για την καθημερινή εργασία των χρηστών. Οι δυνατότητες που σε γενικές γραμμές
προσφέρει αναφέρονται στα εξής:
9 Διαχείριση με ταχύτητα των ασθενών με τα πληρέστερα στοιχεία
9 Καταχώρηση νέας εξέτασης και έκδοσης συνταγής γυαλιών σε δευτερόλεπτα
9 Διαχείριση των ραντεβού ενός ή περισσοτέρων ιατρών με τον ταχύτερο και πιο
ευέλικτο τρόπο
9 Ταχύτητα έκδοσης τυποποιημένης συνταγής φαρμάκων
9 Νέα τεχνολογία διαχείρισης ήχου η οποία καταργεί το πληκτρολόγιο και δίνει
τη δυνατότητα για ηχογράφηση ή ακρόαση μιας γνωμάτευσης
9 Σχηματική περιγραφή του βυθού ή των οπτικών πεδίων με τα νέα εργαλεία
διαχείρισης εικόνας
Αναφορικά με την τεχνολογία διαχείρισης του ήχου, με το ειδικό bluetooth
μικρόφωνο/ ακουστικό, ο εκάστοτε γιατρός μπορεί να υπαγορεύσει τη γνωμάτευσή
του από οποιοδήποτε σημείο του ιατρείου, αντί να πληκτρολογήσει. Το πρόγραμμα
καταγράφει την υπαγόρευση άμεσα και μπορεί να το αναπαράγει ανά πάσα στιγμή,
έτσι ώστε είτε ο γιατρός είτε η γραμματεία να μπορούν διακριτικά να ακούσουν την
γνωμάτευση

όποτε

επιθυμούν

(π.χ

μελλοντική

εξέταση,

μεταγενέστερη

αποδελτίωση).
Όσο για την περιγραφή του βυθού ή των οπτικών πεδίων, η δυνατότητα
υλοποιείται με τα νέα εργαλεία διαχείρισης εικόνας. Σε κάθε εξέταση υπάρχει έτοιμη
απεικόνιση βυθού και οπτικών πεδίων, στην οποία με ειδικό επεξεργαστή εικόνας
μπορεί ο γιατρός να σημαδέψει. Το πρόγραμμα καταχωρεί την εικόνα με τα ειδικά
σημάδια που έχει τοποθετήσει ο ίδιος και σε κάθε επόμενη εξέταση μπορεί και πάλι
να ανοίξει την εικόνα με τις σημειώσεις, παρακολουθώντας παραστατικά την εξέλιξη.
(http://www.orbit.gr/eye.html)
Ακολουθούν στιγμιότυπα του προγράμματος.
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Εικόνα 88: Ατζέντα ημέρας για την γιατρό Τραγάκη

(Πηγή:http://www.orbit.gr/eye.html)
Εικόνα 89: Καρτέλα οπτικής οξύτητας και γυαλιών

(Πηγή:http://www.orbit.gr/eye.html)
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Εικόνα 90: Εκτύπωση διαγράμματος ενδοφθάλμιας πίεσης

(Πηγή:http://www.orbit.gr/eye.html)
Εικόνα 91: Ειδικά εύκολα εργαλεία επιτρέπουν την σχεδιαστική απεικόνιση βυθού

(Πηγή:http://www.orbit.gr/eye.html)
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Εικόνα 92: Άμεσα ο γιατρός απεικονίζει οπτικά πεδία

(Πηγή:http://www.orbit.gr/eye.html)
Εικόνα 93: Καρτέλα laser

(Πηγή:http://www.orbit.gr/eye.html)
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Εικόνα 94: Καρτέλα Φαρμάκων. Πατώντας το κουμπί με τον εκτυπωτή, αυτόματα
τυπώνεται αναλυτική συνταγή με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (σκευάσματα, δοσολογία,
παρατηρήσεις κλπ)

(Πηγή:http://www.orbit.gr/eye.html)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ORACLE
1. Γενικά στοιχεία για την εταιρία
Η Oracle είναι μία από τις εταιρίες που ίσως δεν χρειάζεται περισσότερες
συστάσεις καθώς εδώ και τρεις δεκαετίες είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως
προμηθευτής λογισμικού. Το κέντρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την
Oracle είναι η πληροφορία, η διαχείριση, η χρησιμοποίησή της, ο διαμοιρασμός της
και βέβαια η προστασία της. Τα συστήματά της χρησιμοποιούνται από χιλιάδες
επιχειρήσεις, ενώ το δίκτυο των συνεργατών της απαριθμεί περίπου 13000 εταιρίες
συμπεριλαμβανομένων

ανεξάρτητων

προμηθευτών

software,

λιανοπωλητών,

κατασκευαστών hardware και διάφορων άλλων. Κάποιοι από τους συνεργάτες της
είναι οι εταιρίες Network Appliance, Opitz Consulting, Capge, BearingPoint, Dell,
HP κ.α. Σταθμός στην πορεία της εταιρίας αποτελεί η συνεργασία της Oracle με την
PeopleSoft για το 2005, συνδυασμός που προβλέπεται να προκαλέσει νέα στροφή
στην εξέλιξη της βιομηχανίας λογισμικού.
(http://www.oracle.com/corporate/index.html?_template=/ocom/ocom_item_template
s/ και
http://www.oracle.com/partnerships/index.html?_template=/ocom/ocom_item_templa
tes/).
Στα πλαίσια των εφαρμογών που προσφέρει η Oracle, εντάσσεται και η διαχείριση
των πελατειακών σχέσεων. Το σύστημα CRM της Oracle, είναι κομμάτι του
προϊόντος E-Business Suite 11i της εταιρίας το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
σύνολο επιχειρησιακών εφαρμογών που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση
των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες, την παράδοση των κατάλληλων υπηρεσιών,
την κατασκευή των προϊόντων, την προώθηση των παραγγελιών, την συλλογή των
πληρωμών και διάφορες άλλες λειτουργίες, όλες από ένα σύστημα το οποίο είναι
κατασκευασμένο σε μία ενιαία αρχιτεκτονική πληροφοριών, με δυνατότητα
εγκατάστασης είτε ολόκληρου του πακέτου, είτε μεμονωμένων modules. Το ζήτημα
είναι η σωστή πληροφόρηση να αποτελεί τη βάση στήριξης των αποφάσεων και η
βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται μείωση
των εξόδων. Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι η εταιρία προσφέρει και δυνατότητα
outsourcing του λογισμικού της. Με άλλα λόγια, η Oracle διαχειρίζεται την Oracle
ώστε η επιχείρηση να εστιάσει στις βασικές της δραστηριότητες αποφεύγοντας
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επιπρόσθετα, και τις περισσότερες φορές υπέρογκα, ποσά συντήρησης των
συστημάτων (http://www.oracle.com/applications/crm/Oracle_CRM.pdf). .
Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων της Oracle, στοχεύει στη γνώση των
πελατών, των προϊόντων και των αποτελεσμάτων με τη χρήση των πληροφοριών σε
πραγματικό χρόνο και στο σύνολο της επιχείρησης, επιτυγχάνοντας μία ενοποιημένη
εικόνα για τον πελάτη. Το σύστημα δεν προσφέρει απλά αυτοματοποίηση των
διαδικασιών, αλλά εστιάζει στην δημιουργία κερδοφόρων σχέσεων, και το κυριότερο
προσφέρει δυνατότητες χρήσης υπάρχοντος λογισμικού και συντήρηση αυτού
(http://www.oracle.com/applications/crm/crm_products.html).
Οι τομείς εφαρμογής του προϊόντος περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνιακές εταιρίες,
χρηματοοικονομικό τομέα, χημικές βιομηχανίες, εκπαίδευση, ενέργεια, δημόσιο,
φαρμακευτικές και κατασκευαστικές εταιρίες και εταιρίες λιανικού εμπορίου.
Ανάμεσα στους πελάτες της συγκαταλέγονται ο ΟΤΕ, η Εγνατία Τράπεζα, ο ΕΛΤΑ, η
CIN (01 Πληροφορική), η Αλουμίλ-Μυλωνάς (εταιρία αλουμινίου) και άλλες
(“Οδηγός CRM λύσεων”, HOW?, by ne.o magazine, Οκτώβριος 2003, σελ. 49).

2. Oracle Customer Relationship Management
Το σύστημα της Oracle είναι βασισμένο σε μοναδική αρχιτεκτονική που παρέχει
καθημερινά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έγκυρη και τεκμηριωμένη
λήψη αποφάσεων. Επίσης, διαθέτει ολοκληρωμένη ροή εργασιών που βελτιώνει τις
επιχειρηματικές διαδικασίες. Το σύστημα είναι ανοικτό που σημαίνει ότι επιτρέπει
την ενσωμάτωση λειτουργιών front office και back office καθώς και την ενσωμάτωση
λύσεων τρίτων προμηθευτών, ενώ διαθέτει επιλογές άμεσης υλοποίησης που
εξασφαλίζουν τη γρήγορη απόδοση της επένδυσης της εκάστοτε επιχείρησης
(“Oracle Customer Relationship Management”, HOW?, by ne.o magazine,
Οκτώβριος 2003, σελ. 17).
Στην οικογένεια του συστήματος ανήκουν τα εξής επιμέρους προϊόντα:
9 Oracle Marketing
9 Oracle Sales
9 Oracle Service
9 Oracle Partner Relationship Management
Κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα αποτελεί ένα ξεχωριστό και ανεξάρτητο πακέτο
εφαρμογών με επιμέρους modules, τα οποία και εξετάζονται εν συντομία παρακάτω.
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2.1 Oracle Marketing
Η οικογένεια προϊόντων της λύσης Oracle Marketing περιλαμβάνει τις εφαρμογές
Oracle Marketing και Oracle Trade Management. Οι εφαρμογές στον τομέα του
μάρκετινγκ προσφέρουν ευρεία γκάμα λειτουργιών, από τη διαχείριση καμπανιών
στην ευφυΐα μάρκετινγκ (marketing intelligence) με εργαλεία μέτρηση της απόδοσης,
μέχρι τη διαχείριση προϊόντων, τιμολόγησης και προγραμμάτων προώθησης.
Σημαντικό είναι επίσης το στοιχείο της ενσωμάτωσης με το εργαλείο εξόρυξης
δεδομένων Oracle 9i Data Mining, αλλά και η ενσωμάτωση με τις εφαρμογές Sales,
Finance, καθώς και με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, τα
στοιχεία που αφορούν πληροφορίες πελατών συγκεντρώνονται σε μια και μοναδική
βάση επιτρέποντας στους marketers τον καλύτερο σχεδιασμό και στόχευση των
καμπανιών σε πραγματικό χρόνο (“Oracle Customer Relationship Management”,
HOW?, by ne.o magazine, Οκτώβριος 2003, σελ. 17,
http://www.oracle.com/applications/crm/Oracle_CRM.pdf και
http://www.oracle.com/applications/marketing/faq_om_11.5.8.pdf).
2.1.1 Oracle Marketing
Η επόμενη εικόνα αποτελεί την αρχική σελίδα μάρκετινγκ (marketing home page)
και μάλιστα για το χρήστη Rene Bonvanie.
Εικόνα 95: Marketing home page

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/marketing/OM_1159_Datasheet.pdf, p.1)
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Η συγκεκριμένη εφαρμογή, που στο παρελθόν ήταν γνωστή με τον όρο Oracle
Marketing Online, περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους λειτουργίες (modules):
9 Σχεδιασμός Kαμπάνιας και Eκτέλεση (Campaign Planning and Execution):
δημιουργία, ανίχνευση και ανάλυση καμπανιών μάρκετινγκ. Προσδιορισμός
χαρακτηριστικών
Αυτοματισμός

και

εργαλεία

καμπανιών

μέτρησης

πολλαπλών

της

αποτελεσματικότητας.

επιπέδων

μέσω

εκτέλεσης

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, εκτέλεση καμπανιών σε
πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας με τον πελάτη (web, email, out-of-the box
telemarketing).
9 Εργαλεία Ανάλυσης και Αναφορών (Analysis and Reporting): το προϊόν
προσφέρει περίπου 200 out-of-the-box αναφορές και διαγράμματα (charts) για
την ανάλυση διάφορων στοιχείων που αφορούν την διαδικασία μάρκετινγκ
όπως προϋπολογισμοί (budgets), καμπάνιες (campaigns), γεγονότα (events),
κανάλια (channels), leads και απόδοση επενδύσεων (return on investment).
Σημαντική είναι η δυνατότητα κάθε χρήστη να διαμορφώσει την δική του
σελίδα μάρκετινγκ (marketing home page βλέπε και την προηγούμενη εικόνα)
έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις περισσότερο σχετικές με την δική του ευθύνη
αναφορές. Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται ένα διάγραμμα Gantt για τον
προγραμματισμό της εκτέλεσης συγκεκριμένης καμπάνιας.
Εικόνα 96: Διάγραμμα Gantt

(Πηγή: http://www.oracle.com/applications/marketing/11i10_mktg_ds.pdf, p.3)

9 Τμηματοποίηση και Διαχείριση Λίστας (Segmentation and List Management):
λίστες πελατών-στόχων για τις καμπάνιες μάρκετινγκ.
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9 Μοντελοποίηση με Πρόβλεψη και χρήση Σκορ (Predictive Modeling and
Scoring): χρήση αυτόματων προτύπων για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης
για σενάρια μάρκετινγκ. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας
του μοντέλου με τη βοήθεια γραφικών εργαλείων και διαγραμμάτων (graphical
Chart, Attribute Importance Chart and Performance Matrix). Εφαρμογή του
μοντέλου για την πιθανότητα ανταπόκρισης και διατήρησης των τμημάτων και
των πελατών στόχων και στόχευση των καμπανιών στους πελάτες με τις
υψηλότερες πιθανότητες.
9 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Merchandising): πρόκειται για προσωποποιημένες
διαφημίσεις στο δίκτυο για τους online επισκέπτες. Δυναμικά γίνεται επιλογή
του περιεχομένου εμφάνισης στους ίδιους με βάση το προφίλ, το ιστορικό
αγοράς. Το συγκεκριμένο module παρέχει δυνατότητα out-of-the-box
ενσωμάτωσης με το iStore της Oracle και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί
και σε άλλες ιστοσελίδες (Web sites).
9 Διαχείριση προϋπολογισμού και κόστους (Budget and Cost Management): με
τη βοήθεια εργαλείων ανάλυσης.
9 Διαχείριση Προώθησης (Promotion Management): δημιουργία εκπτώσεων και
διάφορων άλλων προσφορών, η πραγματοποίηση των οποίων διενεργείται σε
όλα τα κανάλια όπως το ηλεκτρονικό κατάστημα (web store) και τις
τηλεπωλήσεις (telesales).
9 Δημιουργία Προϊόντων και Διατήρηση (Product creation and maintenance):
δυνατότητα γρήγορης δημιουργίας του προϊόντος από την αρχική ιδέα στην
υλοποίηση και τελικά την εισαγωγή του στην αγορά μέσα σε λίγες ώρες και
ημέρες από εβδομάδες και μήνες. Αυτόματη ενημέρωση του αποθέματος μέσω
της ενσωμάτωσης στο προϊόν Oracle E-Business Suite.
9 Διαχείριση Τιμολόγησης (Pricing Management): ολοκλήρωση της διαχείρισης
των παραδοσιακών 4 Ps στο μάρκετινγκ (pricing, product, promotion,
placement) σε μία εφαρμογή μάρκετινγκ.
9 Διαχείριση Γεγονότων Logistics (Event Logistics Management): δημιουργία
γεγονότων logistics στο μάρκετινγκ δηλαδή ατζέντα, πόρους, τόπους
συνάντησης (venues), καθώς και έλεγχος και ανάλυση των registration στα
γεγονότα και τα αποτελέσματα αυτών.
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9 Διαχείριση

Ανταπόκρισης

(Response

Management):

ανίχνευση

της

ανταπόκρισης των πελατών στις καμπάνιες και καθοδήγησή τους στο επόμενο
βήμα που μπορεί να είναι μία συγκεκριμένη σελίδα στο iStore της Oracle .
9 Διαχείριση Leads (Leads Management): ευέλικτη κλιμάκωση των leads και
μηχανή δρομολόγησής τους με δυνατότητα ενσωμάτωσης με το προϊόν Oracle
Sales και τις εφαρμογές του δικτύου των συνεργατών (Partner applications).
(http://www.oracle.com/applications/marketing/OM_1159_Datasheet.pdf).
Ακολουθούν ορισμένα αποσπάσματα του προγράμματος Oracle Marketing.
Εικόνα 97: Κρίσιμες πληροφορίες της απόδοσης των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/marketing/dbi7.0_marketing_ds.pdf, p.2)
Εικόνα 98: Γρήγορη ανάλυση της αποτελεσματικότητας των καμπανιών

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/marketing/dbi7.0_marketing_ds.pdf, p.3)
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Εικόνα 99: Ανίχνευση των leads από τη δημιουργία στα έσοδα

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/marketing/dbi7.0_marketing_ds.pdf, p.3)
Εικόνα 100: Κατανόηση της συνεισφοράς του μάρκετινγκ στην συνολική απόδοση
της επιχείρησης

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/marketing/dbi7.0_marketing_ds.pdf, p.4)
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Εικόνα 101: Δημιουργία email μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας διαχείρισης
περιεχομένου (content management functionality)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/marketing/11i10_mktg_ds.pdf, p.6)

Εικόνα 102: Εργαλείο υποβολής ερωτημάτων με τη χρήση φυσικής γλώσσας που
κρύβει την πολυπλοκότητα της ανίχνευσης δεδομένων (natural language query builder)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/marketing/11i10_mktg_ds.pdf, p.7)

2.1.2 Oracle Trade Management
Το συγκεκριμένο module βοηθάει τις εταιρίες με πολύπλοκες B2B συναλλαγές να
σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να κατανείμουν, να εφαρμόσουν, να ανιχνεύσουν και να
εκτιμήσουν τις ενέργειες προώθησης στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, καθώς και
εκτίμηση των μισθών και των προϋπολογισμών.
(http://www.oracle.com/applications/marketing/solutioncatalog.html?_template=/oco
m/ocom_item_templates/).
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Κάποιες βασικές λειτουργίες με τα χαρακτηριστικά τους είναι οι εξής:
9

Σχεδιασμός και Εκτέλεση Συναλλαγής (Trade Planning and Execution):
πίνακας για διαχείριση των λογαριασμών, ανάλυση της απόδοσης των
πωλήσεων, ανάθεση στόχων, εκτίμηση των προσφορών, υπολογισμός
απόδοσης της επένδυσης, πρόβλεψη, εκτίμηση του ιστορικού των προσφορών,
γενικότερη υποστήριξη των διαφόρων τύπων προώθησης όπως εκπτώσεις,
αγορά ενός προϊόντος με ένα δωρεάν κ.τ.λ, παρακολούθηση λιανική πώλησης
(retail monitoring), εκτίμηση απόδοσης με βάση τον όγκο πωλήσεων και άλλα.

9

Προϋπολογισμός (Budget): προϋπολογισμός ανά προϊόν, ανά μάρκα, ανά
πελάτη, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά κατηγορία, αυτόματη ανάθεση
προϋπολογισμών σε μια ιεραρχία πωλήσεων, σημείο «κατώφλι» για τον έλεγχο
της χρήσης του και άλλα.

9

Μισθοί (Claims): υποστήριξη όλων των ειδών τους μισθούς και διαχείριση
όλων των σχετιζόμενων διαδικασιών.

9 Διαχείριση των έμμεσων πωλήσεων και η διαδικασία της χρέωσης πίσω στους
διανομείς (Indirect sales management & chargeback): τα δεδομένα εισάγονται
μέσω EDI/XML και ADI Web, εκτίμηση λίστας τιμών για τους πελάτες,
ημερομηνίες για σύναψη συμφωνιών, τιμολόγια πελατών, κόστος απόκτησης,
επίπεδο αποθέματος για τους πελάτες, ειδικές τιμές, πληρωμή με επιταγή ή
πιστωτική κάρτα. Να σημειωθεί ότι πελάτες στη συγκεκριμένη περίπτωση
θεωρούνται οι διανομείς των προϊόντων της επιχείρησης.
9 Ολοκλήρωση του module Trade Management με: Oracle Advanced Pricing,
Oracle Order Management, Oracle General Ledger, Oracle Receivables, Oracle
Payables, Oracle Inventory, Oracle Partner Relationship Management, Oracle
Territory Management, XML Gateway, Web ADI.
(http://www.oracle.com/applications/sales/oracle_trade%20management%20datas
heet%2011.5.10.pdf).
Ακολουθούν ορισμένα αποσπάσματα από το πρόγραμμα.
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Εικόνα 103: Πίνακας σχεδιασμού λογαριασμών (Accounting planning dashboard)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/oracle_trade%20management%20datashe
et%2011.5.10.pdf, p.2)
Εικόνα 104: Πρόβλεψη προσφοράς (Offer forecasting)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/oracle_trade%20management%20datashe
et%2011.5.10.pdf, p.4)
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Εικόνα 105: Ιεραρχία προϋπολογισμού και εικόνα ισορροπίας (Budget Hierarchy and
Balance View)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/oracle_trade%20management%20datashe
et%2011.5.10.pdf, p.5)

Εικόνα 106: Ιστορικό μισθών (claims aging)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/oracle_trade%20management%20datashe
et%2011.5.10.pdf, p.5)
Εικόνα 107: Χρέωση της παρτίδας (Chargeback Batch)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/oracle_trade%20management%20datashe
et%2011.5.10.pdf, p.6)
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Εικόνα 108: Ανίχνευση έμμεσου αποθέματος (Indirect Inventory Tracking)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/oracle_trade%20management%20datashe
et%2011.5.10.pdf, p.7)

2.2 Oracle Sales
Τα εργαλεία της Oracle στον τομέα των πωλήσεων αυτοματοποιούν τις
διαδικασίες της επιχείρησης μέσα από όλα τα κανάλια πωλήσεων και επικοινωνίας με
τους πελάτες, επιτρέποντας την εφαρμογή μιας συντονισμένης και αποδοτικής
πολιτικής πωλήσεων. Το προϊόν καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο πωλήσεων, από την
πιθανότητα παραγγελίας μέχρι την παραγγελία και την προμήθεια επί των πωλήσεων,
βοηθώντας έτσι την επιχείρηση όχι απλώς να διαχειριστεί τις πωλήσεις αλλά να
επιτύχει και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (“Oracle Customer Relationship
Management”, HOW?, by ne.o magazine, Οκτώβριος 2003, σελ. 17).
Με τις δυνατότητες δημιουργίας αναφορών, τα στελέχη των πωλήσεων μπορούν
να εκτιμήσουν την απόδοση των ομάδων πωλήσεων, ακόμη και σε

επίπεδο

μεμονωμένου πωλητή, χρησιμοποιώντας καθημερινά benchmarks όπως επίπεδο των
leads, επίπεδο πωλήσεων, επίπεδο αποθέματος, μέτρηση εξόδων. Τα στελέχη δεν
βασίζονται σε μαντικές ικανότητες, αλλά σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο τις
οποίες αντλούν από μία και μοναδική πληγή. Υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης και
εύκολης πρόσβαση σε πληροφόρηση πριν και μετά την πώληση σε όλες τις
επιχειρηματικές διαδικασίες όπως στοχευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ, συμβόλαια και
λογαριασμοί, leads, ευκαιρίες, αναφορές (quotes), παραγγελίες. Διαθέτουν την σωστή
πληροφορία τη σωστή στιγμή για την αναγνώριση ευκαιριών πώλησης και για την
αύξηση των εσόδων μέσω σταυροειδών και προς τα πάνω πωλήσεων (cross-selling
and up-selling) (http://www.oracle.com/applications/crm/Sales_brochure.pdf, p.1).
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Βασικές λειτουργίες στα πλαίσια των πωλήσεων αποτελούν η διαχείριση των
πελατών και των επαφών (customer and contact management), η διαχείριση των
προβλέψεων (forecast management), το lead management και η διαχείριση των
ευκαιριών (opportunity management). Επιπλέον, παρέχονται εργαλεία για την
προσωπικής απόδοσης των στελεχών (δυνατότητες για διαμόρφωση συστατικών του
προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη, έλεγχο διαθεσιμότητας
και προγραμματισμένων meetings κ.τ.λ).
(http://www.oracle.com/applications/Sales/sales_11.5.10_ds.pdf).
Η οικογένεια του προϊόντος Oracle Sales περιλαμβάνει τις εξής εφαρμογές:
9 Oracle TeleSales
9 Oracle Field Sales
9 Oracle Sales Offline
9 Oracle Incentive Compensation
9 Oracle iStore
9 Oracle Quoting
9 Oracle Proposals
9 Oracle Configurator
(http://www.oracle.com/applications/crm/Oracle_CRM.pdf)
Εικόνα 109: Ο πίνακας των πωλήσεων (The Sales Dashboard)

(Πηγή: http://www.oracle.com/applications/Sales/sales_11.5.10_ds.pdf, p.1)

Παρακάτω ακολουθεί μία σύντομη αναφορά στο καθένα από αυτά.
2.2.1 Oracle Telesales
Πρόκειται για ένα σύνολο εργαλείων για τη διαχείριση όλου του κύκλου των
πωλήσεων από την ανίχνευση της πιθανότητας πώλησης (prospecting) μέχρι την
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ολοκλήρωση των παραγγελιών (booking orders). Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για
τους επαγγελματίες πωλητές στο εσωτερικό της επιχείρησης και συγκεκριμένα στο
κέντρο επικοινωνίας (contact center), συμπεριλαμβανομένων των εισερχόμενων και
των εξερχόμενων τηλεπωλητών (inbound and outbound telemarketing agents). Οι
τηλεπωλήσεις αποτελούν λοιπόν μία εφαρμογή του τηλεφωνικού κέντρου με
λειτουργίες κλειδιά την διαχείριση των πελατών και των επαφών, την δημιουργία
αναφορών και παραγγελιών, την εισαγωγή σε events (event registration). Είτε η
πώληση πραγματοποιείται μέσω του

τηλεφώνου, είτε μέσω του δικτύου ή μέσω

κινητών συσκευών, οι εφαρμογές Oracle Telesales προσφέρουν μία λύση πολλαπλών
πωλήσεων (multi-selling solution) η οποία επιτρέπει τον μοίρασμα των leads, των
ευκαιριών και των προβλέψεων.
(http://www.oracle.com/applications/crm/Sales_brochure.pdf, p.4
http://www.oracle.com/applications/sales/telesales.html?_template=/ocom/ocom_item
_templates/).
2.2.2 Field Sales
Βασικός στόχος ο σχεδιασμός και η διαχείριση των πωλήσεων σε όλα τα πεδία
πωλήσεων. Οι εφαρμογές προσφέρουν στους αντιπρόσωπους των πωλήσεων και στα
υπεύθυνα στελέχη τα κατάλληλα εργαλεία για την απλοποίηση και την αύξηση της
αποτελεσματικότητας στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση της
διαδικασίας της πώλησης κατά μήκος όλων των καναλιών. Όλη η διαδικασία
αυτοματοποιείτε, από τη διαχείριση επαφών και λογαριασμών μέχρι τη διαχείριση
ευκαιριών, την πρόβλεψη και την ανάλυση του pipeline, και την διαχείριση των
παραγγελιών. Βασικά πλεονεκτήματα θεωρούνται η βελτίωση της ορατότητας όλων
των πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο με το εργαλείο πρόβλεψη πωλήσεων σε
πολλαπλά νομίσματα (multi-currency sales forecasting), το κλείσιμο περισσότερων
συμφωνιών με την ανάλυση κέρδους-ζημίας (win/loss analysis), την εφαρμογή
βέλτιστων πρακτικών και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την αύξηση
των εσόδων με τα εργαλεία διαχείρισης αναφορών και αποζημιώσεων (quota and
compensation management tools).
(http://www.oracle.com/applications/crm/Sales_brochure.pdf, p.4
http://www.oracle.com/applications/sales/fieldsales.html?_template=/ocom/ocom_ite
m_templates/).
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2.2.3 Oracle Offline
Το συγκεκριμένο module αποτελεί μία επέκταση του Oracle Field Sales που
επιτρέπει στους πωλητές την πρόσβαση και την διαχείριση των δεδομένων κλειδιά
των πωλήσεων, κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από το γραφείο.
(http://www.oracle.com/applications/crm/Sales_brochure.pdf, p.4).
Οι βασικές λειτουργίες που προσφέρονται είναι κοινές με αυτές στο πεδίο των
πωλήσεων δηλαδή διαχείριση πελατών και επαφών, διαχείριση leads, διαχείριση
ευκαιριών, αναφορές εκτός σύνδεσης (offline quoting) και σελίδας σύνδεσης με την
επιχείρηση (home tab) για την εμφάνιση νέων και αλλαγμένων αντικειμένων, καθώς
και αλληλοσυγκρουόμενων εγγραφών κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού. Όσο για
τα χαρακτηριστικά συγχρονισμού, υπάρχει επικοινωνία με τον διακομιστή (Oracle
Application Server) μέσα από το πρωτόκολλο HTTP για τα δεδομένα, υποστήριξη
HTTP/HTTPS/SSL για την ασφάλεια, ανίχνευση όλων των αλλαγών στις συναλλαγές
πώλησης στο τοπικό laptop και φόρτωση των νέων ή μεταβλημένων εγγραφών και
λειτουργία λύσης των περιπτώσεων σύγκρουσης για την αποτυχία φόρτωσης
συναλλαγών. Συμπληρωματικά προϊόντα της εφαρμογής είναι τα Oracle Sales, Oracle
TeleSales και Oracle Marketing.
(http://www.oracle.com/applications/sales/salesofflinedatasheet11i10v2.pdf, p.4)
Εικόνα 110: Η οθόνη με τις λεπτομέρειες της ευκαιρίας επιτρέπει την ανίχνευση της
βασικής πληροφορίας και την διαχείριση της ευκαιρίας στο εσωτερικό του κύκλου
πωλήσεων

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/salesofflinedatasheet11i10v2.pdf, p.2)
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2.2.4 Oracle Incentive Compensation
Το συγκεκριμένο module υποστηρίζει τη διαδικασία κινήτρων και διαχείρισης των
αναφορών (quota management) κατά μήκος της επιχείρησης, αλλά και του δικτύου
των συνεργατών.
(http://www.oracle.com/applications/crm/Sales_brochure.pdf, p.4)
Το προϊόν Oracle Incentive Compensation επιτρέπει στους οργανισμούς να
πετύχουν τα επιδιωκόμενα επιχειρησιακά αποτελέσματα με την υποστήριξη
ολοκληρωμένων διαδικασιών υποκίνησης και απόδοσης κινήτρων, οι οποίες
εναρμονίζουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης με τους στρατηγικούς της στόχους.
Το προϊόν της Oracle αντιστοιχεί και εκπληρώνει όλες τις ανάγκες κινήτρων της
επιχείρησης όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:
Σχήμα 13: Εναρμόνιση στρατηγικής με τους στόχους των υπαλλήλων

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/oic_datasheet_11510_brief.pdf, p.1)

Οι βασικές δυνατότητες που περιλαμβάνει αφορούν την μέτρηση της αποζημίωσης
και την πληρωμή (Compensation calculation and payment), κατανομή πιστώσεων
(credit allocation), δημιουργία αναφορών (reporting) όπως αναφορές της απόδοσης
του εργατικού δυναμικού των πωλήσεων (sales force performance reports), αναφορές
για τον σχεδιασμό των κινήτρων (incentive planning reports), εύκολη πρόσβαση σε
εργαλεία ad-hoc αναφορών (π.χ Oracle Discoverer).
(http://www.oracle.com/applications/sales/oic_datasheet_11510_brief.pdf, p.3).
2.2.5 Oracle iStore
Το προϊόν Oracle iStore προσφέρει στην επιχείρηση ισχυρή παρουσία στο internet
η οποία επιτρέπει τον συντονισμό (και τη συνεργασία) της διαδικασίας της πώλησης
(από τη δημιουργία των leads μέχρι την παραγγελία και την υποστήριξη μετά την
πώληση)

είτε

άμεσης,

είτε

έμμεσης

(μέσω

συνεργατών),

είτε

μέσω

αυτοεξυπηρέτησης (online self-service). Πρόκειται λοιπόν για μία εφαρμογή
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ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία επιτρέπει την κατασκευή, τη διαχείριση και την
προσωποποίηση δυναμικών και κλιμακωτών (scaleable) εμπορικών ιστοσελίδων στο
internet τόσο για B2B σενάρια, όσο και για B2C. Προσφέρει δυνατότητες εύκολης
ενσωμάτωσης στις εφαρμογές της Oracle CRM και ERP, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει τις
επιχειρήσεις στην εκτέλεση κερδοφόρων πωλήσεων με μείωση του κόστους
συναλλαγών.
Βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών,
οργανισμών, καταστημάτων και νομισμάτων, η ανοιχτή αρχιτεκτονική στην οποία
βασίζεται με τη χρήση της τεχνολογίας Java, η προσωποποιημένη υποστήριξη με
προτάσεις σταυροειδών και προς τα πάνω πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο (real-time
up-sell, cross-sell recommendations), δυνατότητες αναφορών και ανάλυσης με τη
χρήση της Oracle Business Intelligence, καθοδηγούμενη πώληση και διαμόρφωση
προϊόντος, υποστήριξη πολύπλοκης τιμολόγησης και ενοποιημένο μοντέλο για τον
πελάτη καθώς προσφέρεται μία μοναδική πηγή άντλησης γνώσης για τον πελάτη με
360 μοιρών όψη κατά μήκος όλων των λειτουργιών.
(http://www.oracle.com/applications/sales/istore_11i10_ds_v2.pdf, p.1,4).

2.2.6 Oracle Quoting
Το συγκεκριμένο module αυτοματοποιεί την δημιουργία και τη διαχείριση των
αναφορών των πελατών. Εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των
αναφορών, με συνέπεια κατά μήκος όλων των καναλιών πωλήσεων και
αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και η
ακρίβεια επιτυγχάνεται με τη διάχυση των πληροφοριών σε όλη την επιχείρηση, μια
και όλοι όσοι εργάζονται για τις αναφορές έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα. Με
την εύκολη πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες για όλα τα εργαζόμενα μέρη, το
προϊόν Oracle Quoting ενισχύει την συνεργασία σε όλη τη διαδικασία πωλήσεων. Οι
πωλητές μέσα από τη χρήση του μπορούν να διαμορφώσουν πολύπλοκα προϊόντα, να
διαπραγματευτούν τιμές, όρους και συνθήκες συμβολαίων, να δημιουργήσουν
σοφιστικές προτάσεις.
(http://www.oracle.com/applications/sales/quoting_ds_11510_v3.pdf)
Η αναφορά (quote) περνάει διάφορες φάσεις από την αρχική προετοιμασία μέχρι
την προώθησή της ως παραγγελία. Μία ολοκληρωμένη προσφορά αναφοράς φαίνεται
στο ακόλουθο σχήμα:
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Σχήμα 14: Οι φάσεις της αναφοράς (quote)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/quoting_ds_11510_v3.pdf, p.1)

2.2.7 Oracle Proposals
Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν δυναμικές προτάσεις από πρότυπα.
Καθοδηγεί τη δημιουργία προτάσεων αυτοματοποιώντας χρονοβόρα καθήκοντα.
Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως επιλογή προτύπου, προσδιορισμός περιεχομένου
και προσωποποίηση, δημιουργία τεκμηρίωσης των προτάσεων και παράδοση email.
Αντί για το χειρόγραφο γράψιμο περιεχομένου, την διαμόρφωση των κειμένων και
την τακτοποίηση των απαιτούμενων κομματιών, οι χρήστες μπορούν απλά να
δημιουργήσουν προτάσεις από προκαθορισμένα πρότυπα τα οποία αποτελούν έτοιμα
πακέτα με προτεινόμενα συστατικά όπως γράμματα, περιλήψεις ανωτάτων στελεχών,
data sheets και περιγραφές προϊόντων. Η κεντρική διαχείριση αυτών των πακέτων,
εγγυάται πρότυπες και επαγγελματικές προτάσεις.
(http://www.oracle.com/applications/sales/11i10_proposals_ds.pdf, p.1)
2.2.8 Oracle Configurator
Πρόκειται για ένα στρατηγικό εργαλείο καθοδηγούμενης πώλησης και
διαμόρφωσης προϊόντος, το οποίο υποστηρίζει διαμορφώσεις σε όλες τις διαδικασίες
της επιχείρησης από ένα κεντρικό μοντέλο διαμόρφωσης. Επιτρέπει τη διαμόρφωση
των προϊόντων για την αντιστοίχιση με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των
πελατών και απλοποιεί την διαμόρφωση πολύπλοκων λύσεων, μειώνοντας
ταυτόχρονα τα λάθη στις παραγγελίες.
(http://www.oracle.com/applications/sales/11i10_configurator_overall_ds.pdf, p.1)
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Η ενσωμάτωση του προϊόντος σε όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης φαίνεται
και στην ακόλουθη εικόνα, με την ενσωμάτωση του ίδιου στο προϊόν iStore. Οι
πελάτες καθοδηγούνται σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις αγοράς επιτρέποντας έτσι
την αγορά πολύπλοκων προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς βοήθεια στο internet.
Εικόνα 111: Το προϊόν iStore της Oracle

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/11i10_configurator_overall_ds.pdf, p.1)

Ακολουθούν στιγμιότυπα του προγράμματος και συγκεκριμένα από τις
δυνατότητες που προσφέρει το εργαλείο Oracle Business Intelligence στον τομέα των
πωλήσεων.
Εικόνα 112: Οι παράμετροι χρόνου όπως η ‘As-of-Date’ παράμετρος (επάνω
αριστερά), επιτρέπουν στον χρήστη την ανάλυση της εξέλιξης των ιστορικών δεδομένων
των πωλήσεων και τη σύγκριση με την απόδοση της τελευταίας περιόδους ή της ίδιας
περιόδου αλλά του περσινού χρόνου

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/dbi7.0_sales_ds.pdf, p.2)

274

Η οθόνη Διαχείρισης της Πρόβλεψης των Πωλήσεων (Sales Forecast
Management) παρέχει πληροφορίες πρόβλεψης συμπεριλαμβανομένων αναφορών
πρόβλεψης για τις ομάδες των πωλητών, γραφήματα προβλέψεων εναντίον της τάσης
των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και ανοιχτές βασικές ευκαιρίες με δυνατότητες
drill-down.
Εικόνα 113: Διαχείριση Προβλέψεων των Πωλήσεων

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/dbi7.0_sales_ds.pdf, p.3)

2.3 Oracle Service
Το σύνολο των εφαρμογών που ανήκουν στην οικογένεια του προϊόντος Oracle
Service, αυξάνουν την κερδοφορία της επιχείρησης σε όλο τον κύκλο των
διαδικασιών

εξυπηρέτησης

και

υποστήριξης

από

την

ανάπτυξη

λύσεων

αυτοεξυπηρέτησης μέσω web για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των κέντρων
τηλεφωνική εξυπηρέτησης (call centers) μέχρι τον αυτόματο έλεγχο των συμβάσεων
για την αποφυγή της διαρροής εσόδων και την αποδοτική οργάνωση του προσωπικού
τεχνικής υποστήριξης. Επίσης, το Oracle Service ενσωματώνεται πλήρων στις
οικονομικές λειτουργίες back-end της επιχείρησή σας για τη μείωση του κύκλου
τιμολόγησης (“Oracle Customer Relationship Management”, HOW?, by ne.o
magazine, Οκτώβριος 2003, σελ.17).
Στην οικογένεια του προϊόντος ανήκουν τα εξής modules:
9 Oracle TeleService
9 Oracle iSupport
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9 Oracle Field Service
9 Oracle Mobile Field Service
9 Oracle Advanced Scheduler
9 Oracle Depot Repair
9 Oracle Service Contracts
9 Oracle Interaction Center
(http://www.oracle.com/applications/crm/Service/Service_brochure_v8.pdf, p.4)
Ακολουθεί μία σύντομη αναφορά στο καθένα με αποσπάσματα από το πρόγραμμα.
2.3.1 Oracle TeleService
Πρόκειται για μία εφαρμογή του τηλεφωνικού κέντρου η οποία προσφέρει στους
χρήστες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή υψηλού
επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της
υποστήριξης και βοηθάει στο χτίσιμο ισχυρότερων πελατειακών σχέσεων.
Ενσωματώνεται σε όλα τα κανάλια αλληλεπίδρασης, επιτρέπονται τους χρήστες να
προσφέρουν εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη με βάση τις προτιμήσεις των
πελατών και σε οποιοδήποτε κανάλι και αν επιλέξουν. Μέσω της ολοκλήρωσης με
άλλα CRM module οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες που
αφορούν τον πελάτη και είναι διαθέσιμες σε άλλα σημεία της επιχείρησης, δίνοντας
έτσι την δυνατότητα για cross and up-sell στους πελάτες με ένα προσωποποιημένο
και χρονικά ορθό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι προφανές: αύξηση των εσόδων
εξυπηρέτησης και αύξηση της ικανοποίησης και της πιστότητας του πελάτη.
(http://www.oracle.com/applications/service/faq_mch_1201.pdf, p.1-2)
Κάποια βασικά χαρακτηριστικά αφορούν την δρομολόγηση των κλήσεων στους
κατάλληλους χρήστες, σημεία επαφής πολλαπλών καναλιών (email, web, τηλέφωνο),
πρόσβαση σε πληροφορίες για το ιστορικό του πελάτη (ιστορικό αλληλεπιδράσεων
και εξυπηρέτησης), διαχείριση δεδομένων των πελατών (διευθύνσεις, σημεία
επικοινωνίας,

σχέσεις),

διαχείριση

των

αιτημάτων

εξυπηρέτησης

και

προγραμματισμός επισκέψεων στο χώρο του πελάτη με την ολοκλήρωση με το
module Field Service, ολοκλήρωση με τη βάση γνώσης (knowledge base integration),
ανάθεση αιτημάτων εξυπηρέτησης και διάφορα άλλα.
(http://www.oracle.com/applications/service/TeleService_1159_DS_v2.pdf, p.3)
Στην ακόλουθη οθόνη απεικονίζεται ο πίνακας του πελάτη με προληπτικές
ειδοποιήσεις εξυπηρέτησης (customer dash board and proactive alerts).
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Εικόνα 114: Η οθόνη του πελάτη

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/TeleService_1159_DS_v2.pdf, p.2)

2.3.2 Oracle iSupport
Το module Oracle iSupport είναι μία ασφαλής και προσωποποιημένη πύλη
βασισμένη στο internet, που προσφέρει δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης στους
πελάτες 24 ώρες την ημέρα, για 7 ημέρες την εβδομάδα. Επιτρέπει στη επιχείρηση
την παροχή στους πελάτες online ενημέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας και
τον έλεγχο του αποθέματος, και αυτά σε πραγματικό χρόνο. Οι πελάτες μπορούν να
δουν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τις πρόσφατες και παλιότερες συναλλαγές τους,
όπως το ιστορικό παραγγελιών, τις επιστροφές, τα τιμολόγια και τις πληρωμές, καθώς
επίσης και συμμετοχή σε online forums. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα
ενσωμάτωσης με το Oracle email Center για την παροχή πλήρους υποστήριξης για
την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους χρήστες του iSupport,
προσφέροντας έτσι στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για αυτοεξυπηρέτηση όπως
επίσης και πλήρη εξυπηρέτηση βασισμένη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
(http://www.oracle.com/applications/service/faq_mch_1201.pdf, p.1)
Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται μία προσωποποιημένη ιστοσελίδα (personalized
home page).
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Εικόνα 115: Το προϊόν iSupport της Oracle

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/iSupport_1159_DS_v5.pdf, p.3)

2.3.3 Oracle Field Service
Ένα από τα βασικότερα σημεία στις εφαρμογές του Oracle Field Service είναι το
κέντρο dispatch. Το συγκεκριμένο κέντρο προσφέρει μία ενοποιημένη άποψη για όλη
τη δραστηριότητα του πεδίου εξυπηρέτησης. Οι δυνατότητες που προσφέρει
συμπεριλαμβάνουν λίστα εργασιών (tasks list), out-of-the box views, ερωτήματα
προσδιοριζόμενα από τους χρήστες, λεπτομέρειες των εργασιών όπως κλιμάκωση
(escalation),
καθημερινές

διασκορπισμένα
δραστηριότητες

ανταλλακτικά
του

(spares),

προσωπικού

προϊόντα
τεχνικής

και

πόροι,

υποστήριξης,

προγραμματισμός και ανάθεση εργασιών, διαγράμματα Gannt, μακροπρόθεσμες
γραφικές αναπαραστάσεις των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και εικόνα του
χάρτη στον οποίο διακρίνονται οι περιοχές εξυπηρέτησης του αντίστοιχου
προσωπικού.
(http://www.oracle.com/applications/service/collateral/Field_Service_DataSheet_11.5
.8.pdf, p.1)
Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται το κέντρο dispatch και ο ενεργός πίνακας
προγραμματισμού (Dispatch Center and active Plan Board).
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Εικόνα 116: Το κέντρο dispatch

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/collateral/Field_Service_DataSheet_11.
5.8.pdf, p.1)

Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Oracle Field Service, προσφέρεται και η
διαχείριση των διασκορπισμένων κομματιών-ανταλλακτικών των προϊόντων της
επιχείρησης (spares management). Μέσω των συγκεκριμένων λειτουργιών μειώνεται
το κόστος αποθέματος παρέχοντας δυνατότητες προγραμματισμού και logistics οι
οποίες αντιστοιχούν ακριβώς στην επιλογή και παράδοση αυτών των κομματιών στις
διάφορες περιοχές του πεδίου τεχνικής εξυπηρέτησης (field locations).
(http://www.oracle.com/applications/service/spares_manage.html?_template=/ocom/o
com_item_templates/)
Κάποιες επιπλέον δυνατότητες περιλαμβάνουν πρόσβαση στην διαχείριση
ικανοτήτων του προσωπικού τεχνικής υποστήριξης, όπως επίσης πρόσβαση και στην
ανάθεση αυτών των ικανοτήτων στις απαιτήσεις των διαφόρων εργασιών και
καθηκόντων.
Η σελίδα για τα σκορπισμένα κομμάτια στο κέντρο dispatch για το Field Service
(Spares tabbed page in Field Service Dispatch Center).
Εικόνα 117: Οθόνη για τα διασκορπισμένα κομμάτια

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/collateral/Field_Service_DataSheet_11.
5.8.pdf, p.2)
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Εικόνα 118: Διάγραμμα Gantt (Gantt Chart)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/collateral/Field_Service_DataSheet_11.
5.8.pdf, p.3)

2.3.4 Oracle Mobile Field Service
Το συγκεκριμένο module αποτελεί μία πρόσθετη εφαρμογή στα πλαίσια του
Oracle Field Service, στο προσωπικό του οποίου προσφέρει πρόσβαση σε πραγματικό
χρόνο σε πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μέσω κινητών συσκευών όπως
φορητοί υπολογιστές και υπολογιστές χειρός (laptops and Palm handheld devices). Το
τεχνικό προσωπικό (field technicians) μπορεί να εργαστεί ανεξάρτητα από το δίκτυο
της εταιρίας και μετά να συγχρονιστεί με αυτό μεταφέροντας όλες τις αλλαγές στο
εσωτερικό της επιχείρησης χρησιμοποιώντας μία τηλεφωνική γραμμή, μέσω του
τοπικού δικτύου (Local Area Network) ή του δικτύου ευρείας περιοχής (Wide Area
Network), ή απλά μέσω ασύρματης σύνδεσης (Wireless connection).
(http://www.oracle.com/applications/service/faq_fldsvc_1201.pdf, p.3).
Εικόνα 119: Όψη των προγραμματισμένων αιτημάτων εξυπηρέτησης και εργασιών
για μία ημέρα όπως φαίνονται στην εφαρμογή Oracle Mobile Field Service/Palm

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/MFS_DS1158.pdf, p.2)
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Εικόνα 120: Όψη των προγραμματισμένων αιτημάτων εξυπηρέτησης και εργασιών
για μία ημέρα όπως φαίνονται στην εφαρμογή Oracle Mobile Field Service/Laptop

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/MFS_DS1158.pdf, p.2)
Εικόνα 121: Πληροφορίες για πελάτες, αιτήματα εξυπηρέτησης και πληροφορίες
εργασιών όπως εμφανίζονται στην εφαρμογή Oracle Mobile Field Service/Palm

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/MFS_DS1158.pdf, p.3)
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Εικόνα 122: Πληροφορίες για πελάτες και αιτήματα εξυπηρέτησης όπως
εμφανίζονται στην εφαρμογή Oracle Mobile Field Service/Laptop

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/MFS_DS1158.pdf, p.3)
Εικόνα 123: Πληροφορίες εργασιών όπως εμφανίζονται στην εφαρμογή Oracle
Mobile Field Service/Laptop

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/MFS_DS1158.pdf, p.4)
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Εικόνα 124: Τα διασκορπισμένα κομμάτια περιγράφονται και αποτελούν αντικείμενο
διαχείρισης από μία μοναδική εικόνα στην εφαρμογή Oracle Mobile Field
Service/Laptop

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/MFS_DS1158.pdf, p.5)
Εικόνα 125:Τα διασκορπισμένα κομμάτια (spare parts) ως λίστα όπως φαίνονται
στην εφαρμογή Oracle Mobile Field Service/Palm

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/service/MFS_DS1158.pdf, p.5)
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2.3.5 Oracle Advanced Scheduler
Πρόκειται για μία πρόσθετη προαιρετική εφαρμογή στα πλαίσια του Oracle Field
Service,η οποία προγραμματίζει το τεχνικό προσωπικό του δικτύου εξυπηρέτησης με
βάση ορισμένα κριτήρια όπως οι χρόνοι ταξιδιών και οι αποστάσεις, η διαθεσιμότητα
των διασκορπισμένων κομματιών καθώς και η διαθεσιμότητα των πόρων και των
ικανοτήτων του προσωπικού, και διάφορες άλλες υποχρεώσεις από τα συμβόλαια με
τους πελάτες. Παρέχει δυνατότητες αυτόματης ανάθεσης εργασιών στους τεχνικούς,
γραφική

όψη

των

προγραμματισμένων

και

σχεδιασμένων

διαδικασιών,

βελτιστοποίηση της δρομολόγησης των τεχνικών με βάση το δίκτυο των δρόμων και
διάφορες άλλες.
(http://www.oracle.com/applications/service/adv_sched_datasheet.pdf, p.1
http://www.oracle.com/applications/crm/Service/Service_brochure_v8.pdf, p.4).
2.3.6 Oracle Depot Repair
Το συγκεκριμένο module αναφέρεται στη διαχείριση των επιστροφών και των
επιδιορθώσεων διαφόρων προϊόντων στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ελέγχει και
παρακολουθεί τις επιστροφές των προϊόντων που έχουν κάποια ζημιά, καθώς και
αυτών που επιδέχονται διόρθωση, βγάζει κάποια διάγνωση και εκτίμηση της
εργασίας που απαιτείται (βασισμένο σε αποθήκη γνώσης-knowledge repository) και
ασχολείται με τις διαδικασίες εγκρίσεων και τελικών επιστροφών στους πελάτες. Η
χρέωση για το χρόνο και τα ανταλλακτικά διενεργείται αυτόματα για την παραπέρα
έκδοση του τιμολογίου (invoice processing). Οι αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες
επιτυγχάνονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ή μέσω της αυτοεξυπηρέτησης ή και
μέσω του γραφείου εργασίας του τεχνικού προσωπικού (depot workbench). Επιπλέον,
υποστηρίζει πολλαπλές διαδικασίες επιδιόρθωσης ταυτόχρονα για τη διαχείριση τόσο
απλών όσο και πολύπλοκων αντίστοιχων αναγκών.
(http://www.oracle.com/applications/service/adv_sched_datasheet.pdf, p.1)
2.3.7 Oracle Service Contracts
Πρόκειται για την (αυτόματη) διαχείριση των συμβολαίων εξυπηρέτησης των
πελατών, η οποία είναι κεντρική και περιλαμβάνει απλές εγγυήσεις, διεξοδικές
εγγυήσεις ή πολύπλοκες συμφωνίες εξυπηρέτησης, έτσι ώστε η επιχείρηση έχει
πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Οι δυνατότητες που προσφέρει
αναφέρονται στους διάφορους τύπους χρέωσης ανάλογα με την εγγύηση, υποστήριξη
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της μέχρι πρότινος κάλυψης όταν πραγματοποιείται ανανέωση, περισσότερες
δυνατότητες διαχείρισης των συμβολαίων μέσω της σύνδεσης με τη διαχείριση των
παραγγελιών (Oracle Order Management), περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας
αναφορών όπως η αναφορά εκτέλεσης της χρέωσης (Billing Execution Report) και
άλλες.
(http://www.oracle.com/applications/service/adv_sched_datasheet.pdf, p.1).
2.3.8 Oracle Interaction Center
Πρόκειται για μία ολόκληρη οικογένεια εφαρμογών, για ένα κέντρο εξυπηρέτησης
(και όχι μόνο) πολλαπλών καναλιών (phone, email, web) με πολλαπλές δυνατότητες.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου module περιλαμβάνονται οι εξής εφαρμογές:
9

Oracle Advanced Inbound: δυνατότητες για CTI, IVR

9

Oracle Advanced Outbound

9

Oracle eMail Center

9

Oracle Scripting

9

Oracle Interaction Center Intelligence

9

Oracle Telesales

9

Oracle Teleservice

9

Oracle Customer Intelligence

(http://www.oracle.com/collateral/interact_ctr.pdf, p.10-11
http://www.oracle.com/applications/crm/Service/Service_brochure_v8.pdf, p.4)

2.4 Oracle Partner Relationship Management
Τα έμμεσα κανάλια πωλήσεων αποτελούν οπωσδήποτε ένα συστατικό κλειδί για
την επιχειρησιακή στρατηγική πολλών εταιριών. Βασική διαφορά όμως είναι ότι τους
συνεργάτες (μεταπωλητές, διανομείς, dealers κ.τ.λ) η επιχείρηση δεν είναι δυνατό να
τους αντιμετωπίσεις και να τους διαχειριστεί όπως τους υπαλλήλους, ενώ από την
άλλη είναι αρκετά δύσκολο να διατηρήσει την πιστότητά τους. Η Oracle, σε αντίθεση
με άλλους προμηθευτές λογισμικού, δεν αντιμετωπίζει το δίκτυο των συνεργατών ως
πελάτες, αλλά ως ξεχωριστή ομάδα με δικά της χαρακτηριστικά. Η λύση της εταιρίας
επιδεικνύει

συγκεκριμένη

λειτουργικότητα

όπως

ιδιαίτερη

τιμολόγηση,

παραγγελιοληψία, πώληση με συνεργασία και συνεργατικό μάρκετινγκ κατά μήκος
όλων των καναλιών αλληλεπίδρασης, με σκοπό την αυτοματοποίηση των
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συναλλαγών και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. Στα πλαίσια της λύσης
της διαχείρισης των σχέσεων με τους συνεργάτες υπάρχει η δυνατότητα
ενσωμάτωσης συγκεκριμένων λειτουργιών που προσανατολίζονται στη διαχείριση
των συνεργατών και παρέχονται μέσα από άλλα module, όπως το Oracle Marketing,
το Oracle iStore, το Oracle Trade Management και το Oracle Sales.
(http://www.oracle.com/applications/crm/Oracle_CRM.pdf, p.2)
Κάποιες επιμέρους δυνατότητες περιλαμβάνουν τα εξής:
9 Προφίλ των συνεργατών (Partner Profiling)
9 Ανίχνευση συνεργατών (Partner Locator)
9 Υποστήριξη πριν την πώληση με διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών πόρων
και εκστρατείες μάρκετινγκ για τους συνεργάτες (Pre-Sales Support-Soft Funds
Management and Marketing to Partners).
9 Υποστήριξη πωλήσεων με διαδικασίες διαχείρισης ευκαιριών και πρόβλεψης
για τους συνεργάτες (Sales Support-Partner Opportunity Management and
Partner Forecasting).
9 Διαχείριση παραγγελιών με διαδικασίες σχεδιασμού και διαμόρφωσης της
παραγγελίας, καθώς και αιτήματα ιδιαίτερης τιμολόγησης, ερωτήματα
παραγγελιών και προώθηση αυτών, ενσωμάτωση της πύλης ηλεκτρονικού
εμπορίου με τους συνεργάτες (Order Management with design, Configure,
Order Process-Special Pricing Request-Order Inquiry, Processing and Shipping
and Seamless Commerce-Integrating with trading partners).
9 Υποστήριξη μετά την πώληση με δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης και
συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (Post-Sales Support-Self Service and
Service Level Agreements).
(http://www.oracle.com/applications/crm/ds_prm_11.5.8.pdf)
Κάποια αποσπάσματα από το πρόγραμμα ακολουθούν.
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Εικόνα 126: Πίνακας διαχείρισης καναλιού. 360 μοιρών όψη του καναλιού
συνεργατών (Channel Manager Dashboard . 360-degree view of the partner channel)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/oracle_partner_management_datasheet_1
1.5.10.pdf, p.2)
Εικόνα 127: Πίνακας συνεργάτη. Ηλεκτρονικό κατάστημα μιας στάσης για την
εύκολη διαχείριση των επιχειρησιακών συναλλαγών με την εταιρία. (Partner
Dashboard. One stop shop for partners to easily manage business interactions with you)

(Πηγή:http://www.oracle.com/applications/sales/oracle_partner_management_datasheet_1
1.5.10.pdf, p.3)
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2.5 Oracle Implementation Services
Η Oracle διαθέτει συμβουλευτικά προϊόντα για την υλοποίηση των εφαρμογών και
των λειτουργιών που προσφέρουν, στις επιχειρήσεις και ονομάζονται επιταχυντές της
ροής των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Flow Accelerators). Η βασική τους
λειτουργία είναι η βελτιστοποίηση της ροής των επιχειρηματικών εργασιών που
περιλαμβάνονται στα πακέτα εφαρμογών Oracle Marketing, Sales, Service και
Contracts. Πρόκειται για ευέλικτες και αξιόπιστες μεθόδους υλοποίησης που
εξασφαλίζουν την αυτοματοποίηση των πιο σημαντικών διαδικασιών της επιχείρησης
σε προβλέψιμο χρόνο και με λογικό κόστος (“Oracle Customer Relationship
Management”, HOW?, by ne.o magazine, Οκτώβριος 2003, σελ.17).
Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι αποτελούνται από προκαθορισμένα
πρότυπα ροής επιχειρησιακών διαδικασιών τα οποία προσφέρουν ένα σημείο έναρξης
το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Μέσω αυτής της προσέγγισης οι τελικοί
χρήστες έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις εφαρμογές ώστε να δοκιμάσουν
τις διαδικασίες που αντιστοιχούν στις περισσότερο κρίσιμες ανάγκες. Άμεσο
αποτέλεσμα η εγκατάσταση των εφαρμογών με την πεποίθηση ότι το πεδίο των
λειτουργιών και το αποτέλεσμα αυτών θα είναι το αναμενόμενο.
(http://www.oracle.com/applications/crm/Oracle_CRM.pdf, p.3)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Διαδικασία της έρευνας
Στα

πλαίσια

της

διπλωματικής

εργασίας,

διενεργήθηκε

έρευνα

μέσω

ερωτηματολογίου (βλέπε παράρτημα), διάφορων προμηθευτών CRM συστημάτων,
με σκοπό την διαπίστωση της τρέχουσας κατάστασης στην αντίστοιχη αγορά και τον
εντοπισμό των κοινών σημείων, αλλά και των διαφορών μεταξύ διαφορετικών
προμηθευτών. Απαντήθηκαν 6 ερωτηματολόγια προσφέροντας έτσι ένα ποσοστό
ανταπόκρισης της τάξεως του 40%. Η επιλογή των εταιριών στηρίχτηκε στην
δυναμική παρουσία τους τόσο στην αγορά των CRM συστημάτων, όσο και
γενικότερα στην αγορά του λογισμικού και της πληροφορικής τεχνολογίας, ενώ
ταυτόχρονα, η έρευνα περιελάμβανε τόσο ξένες εταιρίες (με αντιπροσώπους στην
Ελλάδα), όσο και ελληνικές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν μέσω email,
υπήρξε και προσπάθεια συνάντησης με κάποιον υπεύθυνο όσων επιχειρήσεων έχουν
υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο κάτι ανάλογο στάθηκε αδύνατο, ενώ
ταυτόχρονα κατέστη σχεδόν σαφές το γεγονός, ότι στην συγκεκριμένη πόλη δεν
υπάρχει κατάλληλο στέλεχος για να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Έτσι, ο
βασικός λόγος για την μη δυνατότητα συνάντησης αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο ο
φόρτος εργασίας, αλλά η μη ύπαρξη κατάλληλου στελέχους να ανταποκριθεί στις
ερωτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι προφανές: όλοι σχεδόν με παρέπεμπαν στα κεντρικά
της Αθήνας.
Σχετικά με το ερωτηματολόγιο, χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες οι οποίες
καλύπτουν βασικές περιοχές των CRM συστημάτων, με επιμέρους χαρακτηριστικά
για κάθε μία από αυτές. Η κατασκευή του προέκυψε μετά από επεξεργασία διάφορων
στοιχείων τα οποία συγκεντρώθηκαν από το internet και την τρέχουσα βιβλιογραφία.
Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1) Φύση
και χαρακτήρας του συστήματος, 2) Modules του συστήματος, 3) Τεχνικάλειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος και 4) Προϋποθέσεις εγκατάστασης
στην επιχείρηση-πελάτη. Επιπλέον, στο τέλος ζητήθηκε από κάθε εταιρία μία
ενδεικτική λίστα πελατών, μία σύντομη καταγραφή των δομικών μερών του
συστήματος και των λειτουργιών τους, καθώς και την περίπτωση εγκατάστασης ενός
demo του συστήματος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οι απαντήσεις ήταν ποικίλες,
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αλλά ιδιαίτερα στην περίπτωση του demo, οι δυσκολίες ήταν περισσότερες, καθώς η
πλειοψηφία των προμηθευτών, είτε αγνόησε την ερώτηση και δεν μου έδωσε μια
ξεκάθαρη απάντηση (ούτε καν για τη δυνατότητα της επικοινωνίας με κάποιον
υπεύθυνο), είτε πολύ απλά υποστήριξε ότι δεν αποτελεί πολιτική της εταιρίας μια
τέτοια κίνηση.

3.2 Αποτελέσματα
3.2.1 Συγκέντρωση αποτελεσμάτων
Οι απαντήσεις των εταιριών (βλέπε παράρτημα) στα ερωτηματολόγια που
στάλθηκαν φαίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 18 που ακολουθεί στις επόμενες
σελίδες. Θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι ορισμένες εταιρίες δεν απάντησαν σε κάποιες
ερωτήσεις. Στην αντίστοιχη θέση υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αυτή η απουσία
απάντησης ίσως σημαίνει την μη επιλογή καμιάς από τις υπάρχουσες δυνατότητες,
απλά και μόνο επειδή είτε δεν προσφέρονται από το προϊόν, είτε δεν αντιστοιχούν σε
κανένα από τα χαρακτηριστικά του. Σημειώνεται ότι ορισμένες ερωτήσεις στον
πίνακα 18 συνοδεύονται και από ένα δεύτερο νούμερο ως εκθέτη στην βασική τους
αρίθμηση (η οποία ακολουθεί την αρίθμηση του ερωτηματολογίου), σκοπός του
οποίου είναι η κατασκευή του πίνακα 19.
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Πίνακας 18: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ALPHANOVA

EXODUS

SAP

SUPERVISOR

ORBIT

ORACLE

1.Φύση και χαρακτήρας του συστήματος.
1

1.1 Πρόκειται για
ολοκληρωμένο CRM
σύστημα (front-office &

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

back-office)
ΝΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ. ΝΑΙ
2

1.2 Αποτελεί κομμάτι

στην περίπτωση που δίνεται

ενός ERP συστήματος

μαζί με το SEn ως SEn
CRM

1.3 3 Μπορεί να συνδεθεί
με τα υπάρχοντα
πληροφοριακά συστήματα
της επιχείρησης-πελάτη
1.4 4 Μπορεί να συνδεθεί
με εγκατεστημένο ERP
σύστημα
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PeopleSoft, SAP,
Oracle eBusiness Suite,
1.5 Αν ΝΑΙ στην 1.4, τότε
με ποιο

SEn, SAP, Eurofasma,
Kefalaio, κ.α

Microsoft

;

Navision

Singular Enterprise,
Singular Control, Symper

;

αλλά και οποιοδήποτε
άλλο διαθέτει
λειτουργικότητες
διασύνδεσης.

1.6 5 Το προϊόν είναι
προσαρμοσμένο για
συγκεκριμένους

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

;

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

;

οικονομικούς κλάδους
1.7 6 Υπάρχει δυνατότητα
διασύνδεσης με το internet
(eCRM)
1.8 7 Το σύστημα
διατίθεται on premise ή
υπάρχει δυνατότητα και
hosted
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ΝΑΙ. Oracle On
Demand

2.Modules του συστήματος.
ΝΑΙ. Η
υλοποίηση μπορεί

2.1 8 Υπάρχει η δυνατότητα το κάθε

ΝΑΙ

module να διατεθεί ξεχωριστά

ΝΑΙ

να γίνει σε φάσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ανά module και
ανά σενάριο

2.2 9 Η λειτουργία κάθε module είναι
ανεξάρτητη ή απαιτείται κάποιο module
πυρήνας

ΟΧΙ, απαιτείται module

ΟΧΙ, απαιτείται ΝΑΙ είναι

ΟΧΙ, απαιτείται

πυρήνας

module πυρήνας ανεξάρτητη

module πυρήνας

ΝΑΙ είναι

;

ανεξάρτητη

Footsteps
2.3 Αν ΌΧΙ στην 2.2, τότε ποιο είναι

alphapartner Core module

MS CRM
Core

-

Express,
Footsteps
Advanced
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;

-

3. Τεχνικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος
3.1 Ποια βάση δεδομένων
υποστηρίζει

Oracle, IBM DB2,
MS SQL

MS SQL

Oracle, IBM DB2, MS
SQL

MS SQL

MS SQL

Oracle

;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.2 10 Υπάρχει η
δυνατότητα να
ΝΑΙ

χρησιμοποιηθεί μία άλλη

ΟΧΙ

ΝΑΙ

προϋπάρχουσα βάση
δεδομένων
Για Oracle v9 και
3.3 Αν ΝΑΙ στην 3.2, τι

πάνω: δημιουργία

Το σύστημα είναι έτσι

προσαρμογές πρέπει να

καινούριου χρήστη

σχεδιασμένο ώστε να είναι

γίνουν για να δεχτεί η

(User) στη βάση για

ανεξάρτητο βάσης και δεν

βάση δεδομένων το

το CRM.

προϋποθέτονται

σύστημα

Για MS SQL/DB2 νέο

προσαρμογές στη βάση

instance της βάσης.
3.4 11 Παρέχει εργαλεία
ανάλυσης, αποθήκευσης
και επεξεργασίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

δεδομένων
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Business Intelligence
Business Intelligence
3.5 Αν ΝΑΙ στην 3.4,
ποιες τεχνολογίες
υποστηρίζει

Tools, Data cleansing,
Data marts,
Personalization,
Workflow

Personalization,
Workflow
Automation

Automation

Business Intelligence

Tools, Decision Suppot

Tools, Decision Suppot

Systems, Data warehouse, Business

Systems, Data warehouse,

Data cleansing, Data marts, Intelligence Tools,
Personalization, Workflow Workflow

;

Data cleansing, Data
marts, Personalization,

Automation, Data mining, Automation

Workflow automation,

Corresponding analysis,

Data mining,

Cluster analysis

Corresponding analysis

3.6 12 Το σύστημα
στηρίζεται στα πρότυπα
του internet (HTTP,

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

XML, Java)
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Enterprise desktop,
Self-service desktop,

3.7 Ποιο είναι το
κανάλι πρόσβασης
στη λειτουργικότητα
του συστήματος (από

Enterprise desktop,

Enterprise desktop,

Self-service desktop, Self-service desktop,
Call center desktop

Call center desktop

Call

Enterprise desktop,
Self-service desktop,

Enterprise desktop

;

Call center desktop

center

desktop.
Σε

κάθε

περίπτωση

εφαρμογές απαιτούν

χρήστες και πελάτες)

"Zero Footprint" στον
Client.

3.8

13

Υπάρχει η

δυνατότητα
διαμόρφωσης
(configuration) του

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

προϊόντος με βάση τις
ανάγκες της
επιχείρησης-πελάτη
3.9 14 Υπάρχει η
δυνατότητα σχεδιασμού
προσαρμοσμένων
(custom) εφαρμογών στο
internet (web-based
application)
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3.10 Τυχόν προσαρμογές

Αν πειραχτεί ο

(customizations) του
προϊόντος επηρεάζουν

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

την αναβάθμισή του με

κώδικας, ΝΑΙ. Αν γίνει
μόνο παραμετροποίηση,
ΟΧΙ.

νεότερες εκδόσεις
3.11 15 Υπάρχει
ευελιξία στην οθόνη
του χρήστη (εμφάνιση
πεδίων που έχουν
προστεθεί στην βάση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

δεδομένων ή αφαίρεση
κάποιων που δεν
χρησιμοποιούνται)
3.12 16 Το προϊόν δίνει
τη δυνατότητα για τη
δημιουργία
προσαρμοσμένων
(custom) αναφορών
3.13 Αν ΝΑΙ στην 3.12,
με ποια εργαλεία
συνεργάζεται

Crystal Reports,
Business Objects

Crystal Reports, Business
Crystal Reports

Objects, Cognos, MS
Access
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Crystal Reports

Crystal Reports,
MS Access

Με το Oracle Discoverer

4. Προϋποθέσεις εγκατάστασης στην επιχείρηση-πελάτη.
4.1 17 Απαιτείται η
ύπαρξη ERP συστήματος

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.2 18 Απαιτείται κάποια
ελάχιστη τεχνολογική
υποδομή για να
εγκατασταθεί το
σύστημα
1) Oracle On Demand:
Web Browser.
1 application+database
4.3 Αν ΝΑΙ στην 4.2, ποια server/PC with Internet
Explorer 5.5 and above

Windows Active
Directory, MS

Server Based
;

Exchange

;

LAN, RDBMS
Installed

2)Αλλιώς, τουλάχιστον
ένας Server
(Applications/DataBase)
που μπορεί να είναι και
Linux για να μειωθούν τα
κόστη.
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4.4 Πόσο χρόνο κατά

Εξαρτάται από το μέγεθος

μέσο όρο απαιτεί η

του project. Συνήθως

εγκατάσταση

μεταξύ 2-12 μήνες

Η πιο σύντομη
3 ημέρες

υλοποίηση στους

2-3 ώρες

1-2 μήνες

3 μήνες

Ξεκινάει από 1 μήνα (μαζί
με την εγκατάσταση)

4.5 19 Αν δεν υπάρχει
τεχνολογική υποδομή
στην επιχείρηση και
δεν χρησιμοποιείται
κανένα πληροφοριακό

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

;

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

σύστημα μπορεί να
εγκατασταθεί το
προϊόν
4.6 Αν ΝΑΙ στην 4.5, ο
προμηθευτής
αναλαμβάνει να βοηθήσει
την επιχείρηση-πελάτη
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4.7 20 Εάν στην
πορεία μεταβληθούν
οι επιχειρησιακές
λειτουργίες του
πελάτη, μπορεί το

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

σύστημα να
επαναδιαμορφωθεί
(re-configure)
ΝΑΙ. Accenture,

4.8 Ο προμηθευτής
συνεργάζεται με
κάποια εταιρία
consulting

ΟΧΙ

ΟΧΙ

DDSynergy,

ΝΑΙ. KPMG, Accenture,

Ethnoplan, IBM,

PriceWaters Coopers,

Intrasoft

Delloitte, Gemini E&Y,

International,
Lavisoft,

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ATOS Origin, αλλά και
Integrators, όπως η

LogicDis, Real

Singular, Intracom,

Consulting, Teka

InfoQuest, ALTEC και

Systems,

άλλοι

Unisystems
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4.10 Κάλυψη
απαραίτητων διαδικασιών

Από τον

για την πλήρη
εγκατάσταση του
συστήματος (δηλαδή από
την αναγνώριση των
αναγκών του πελάτη

Από τον προμηθευτή.

προμηθευτή.
Από την

Από κοινού με

Από κοινού με την

Από τον

επιχείρηση

την

επιχείρηση-πελάτη

προμηθευτή

consulting.

επιχείρηση-

Από κοινού με

πελάτη

μέχρι την απαραίτητη

την επιχείρηση-

τεχνολογική υποδομή για

Από τον

Από την επιχείρηση

προμηθευτή.

consulting.

Από κοινού με

Από κοινού με την

την επιχείρηση- επιχείρηση-πελάτη.
πελάτη

ο πελάτης.

πελάτη

την υποστήριξη του

Εξαρτάται από το τι θέλει

συστήματος)
Εκπαίδευση
χρηστών-κλειδιά
4.11 Η εκπαίδευση της
επιχείρησης-πελάτη πως
πραγματοποιείται

Εκπαίδευση χρηστώνκλειδιά (διαχειριστών
συστημάτων-system
administrators)

Εκπαίδευση
όλων των
χρηστών

(διαχειριστών
συστημάτωνsystem
administrators).
Εκπαίδευση όλων
των χρηστών
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Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

χρηστών-κλειδιά Εκπαίδευση χρηστών-

χρηστών-

(διαχειριστών

κλειδιά (διαχειριστών

κλειδιά

συστημάτων-

συστημάτων-system

(διαχειριστών system

administrators).

συστημάτων- administrators). Εκπαίδευση όλων των
system

Εκπαίδευση

administrators) όλων των
χρηστών

χρηστών. Εξαρτάται από
το τι θέλει ο πελάτης.

Αν και δεν
4.12 Ποιος είναι ο

υπάρχει

ελάχιστος αριθμός

περιορισμός από

χρηστών που απαιτείται

το σύστημα, ο

για να συμφέρει στην

5

5

ελάχιστος

επιχείρηση-πελάτη η

αριθμός χρηστών

εγκατάσταση

να μην είναι κάτω

Μια μικρή επιχείρηση
1ή5

;

μπορεί να επιλέξει το
Oracle On Demand.

από 10
Εξαρτάται από τις

4.13 Ποιο είναι το
μέγεθος των επιχειρήσεων
στις οποίες απευθύνεται

SMEs-Enterprise

Μικρομεσαίες

ανάγκες και τις
διαδικασίες
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20-100 άτομα
προσωπικό

10-150 άτομα

>15 εκατ. Ευρώ

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εταιριών, η πλειοψηφία των CRM συστημάτων
διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο ακόλουθος πίνακας προέκυψε από την
συγκέντρωση των απαντήσεων των εταιριών του πίνακα 18 και δείχνει τις συνολικές
θετικές και αρνητικές απαντήσεις, όπως και τις συνολικές περιπτώσεις απουσίας
απάντησης σε διάφορες ερωτήσεις.
Πίνακας 19: Οι απαντήσεις με βάση τον συνολικό αριθμό των εταιριών

ΧΩΡΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1¹

ΝΑΙ
4

2²

ΟΧΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1

1

6

3³

6

44

6

55

3

66

5

1

77

5

1

88

5

1

99

3

2

3

1

10

10

2

3

1

1111

6

1212

5

1313

6

1414

5

1515

6

1616

6

1717

1
1

6

1818

6

1919

3

20

20

6

2121

2

2

1

4

Στον πίνακα 19 δεν βρίσκονται όλες οι ερωτήσεις (επιλέχθηκαν 21), αλλά εκείνες
στις οποίες οι διαθέσιμες απαντήσεις είναι κατά κύριο λόγο μονολεκτικές, δηλαδή ναι
ή όχι. Τα νούμερα που τοποθετήθηκαν ως εκθέτες δίπλα στην βασική αρίθμηση στην
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πρώτη στήλη του πίνακα, αντιστοιχούν στις ερωτήσεις του πίνακα 18 στις οποίες έχει
τοποθετηθεί ο ίδιος εκθέτης. Για παράδειγμα, η ερώτηση 1010 έχει ως εκθέτη τον
αριθμό 10. Εάν κοιτάξει κανείς τον πίνακα 18, διαπιστώνει ότι η ερώτηση 3.2 στην
ενότητα 3 έχει εκθέτη τον ίδιο αριθμό με 2 θετικές απαντήσεις, 3 αρνητικές και μία
αναπάντητη ερώτηση όπως ακριβώς συμβαίνει στον πίνακα 19. Με τον ίδιο τρόπο
προέκυψαν και τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα.
3.2.2 Επεξεργασία αποτελεσμάτων
Σημειώνεται ότι η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, ο σχολιασμός τους και η
κατασκευή των γραφημάτων, στηρίχτηκαν στους πίνακες 18 και 19 και ακολουθούν
τη σειρά των 4 ενοτήτων του πρότυπου ερωτηματολογίου.
3.2.2.1 Φύση και χαρακτήρας του συστήματος
Οι 4 από τις 6 εταιρίες ισχυρίζονται ότι προσφέρουν ολοκληρωμένο σύστημα
CRM κάτι που φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα (το νούμερο 1.1 αντιστοιχεί
στην ερώτηση 1.1 της ενότητας 1 του ερωτηματολογίου δηλαδή στην 11 του πίνακα
19).
Σχήμα 15: Ολοκληρωμένο CRM σύστημα (back-office & front-office) λειτουργίες

1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ CRM ΣΥΣΤΗΜΑ

17%
ΝΑΙ
17%

ΟΧΙ
66%

ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιπλέον, σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα συστήματα CRM δεν αποτελούν
κομμάτια κάποιου ERP της εταιρίας, αλλά ανεξάρτητες και αυτόνομες εφαρμογές.
Μόνο η Alphanova παρέχει τη δυνατότητα του SEn CRM στην οποία το CRM
αποτελεί κομμάτι του ERP SEn. Όλα τα συστήματα συνδέονται με μεγάλα ERP
συστήματα της αγοράς όπως της SAP και της PeopleSoft (αλλά και γενικότερα με
οποιαδήποτε ERP σύστημα αρκεί να παρέχει λειτουργικότητες διασύνδεσης), ενώ το
προϊόν διατίθεται είτε on premise δηλαδή ανήκει στην επιχείρηση και εγκαθίσταται
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στα εσωτερικά της συστήματα, είτε ως hosted που σημαίνει ότι κατά μία έννοια η
επιχείρηση μπορεί να το νοικιάζει.
Όσον αφορά τους οικονομικούς κλάδους στους οποίους απευθύνεται το εκάστοτε
σύστημα, οι προμηθευτές φαίνεται να είναι λιγάκι μοιρασμένοι και αυτό γιατί 3
απάντησαν ναι (Oracle, SAP και Orbit) και 3 όχι (ερώτηση 55 του πίνακα 19 δηλαδή
1.6 στον πίνακα 18). Με βάση τα στοιχεία των εταιριών στο internet, φαίνεται ότι οι
λύσεις που προσφέρουν, προορίζονται περισσότερο για την κάλυψη των αναγκών
συγκεκριμένων οικονομικών κλάδων, ωστόσο δεν αποκλείουν από τις επιχειρήσεις
άλλων τομέων να τις υιοθετήσουν. Σύμφωνα μ’ αυτό, το συμπέρασμα είναι ότι με την
στενή έννοια του όρου, η Orbit είναι εκείνη η εταιρία που προσανατολίζεται σε
συγκεκριμένους κλάδους, καθώς τα προϊόντα CRM που προσφέρει σχεδιάζονται από
την αρχή για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους, ενώ οι υπόλοιπες
προσφέρουν ένα βασικό σύστημα το οποίο μεταβάλλουν προσθέτοντας ή αφαιρώντας
λειτουργίες. Με άλλα λόγια, δίπλα στην βασική έκδοση του συστήματος προσφέρουν
και κάθετες λύσεις.
Επιπρόσθετα, όλοι οι προμηθευτές προσφέρουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με το
internet (eCRM) και τα συστήματά τους στηρίζονται στα πρότυπά του. Η μόνη που
διαφέρει είναι η Orbit (η οποία απάντησε αρνητικά) όπως άλλωστε και στις
περισσότερες απαντήσεις του πίνακα. Επίσης, είναι η εταιρία που περισσότερο από
τις υπόλοιπες, άφησε αναπάντητες κάποιες ερωτήσεις.
3.2.2.2 Modules του συστήματος
Εκεί που αξίζει να σταθεί κανείς, είναι η ερώτηση 2.2 σχετικά με την ύπαρξη ή όχι
module πυρήνα (2.2 ερώτηση της ενότητας 2 στον πίνακα 18 και 99 στον πίνακα 19).
Οι απαντήσεις των εταιριών φαίνονται στο ακόλουθο γράφημα:
Σχήμα 16: Ύπαρξη ή όχι module πυρήνα
2.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MODULE Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
MODULE ΠΥΡΗΝΑ
17%
33%
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
50%
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Η εταιρία που δεν απάντησε είναι η Orbit, ίσως γιατί προσφέρει ξεχωριστά
προϊόντα με ιδιαίτερα modules το καθένα, οπότε δεν υφίσταται η αντίστοιχη έννοια
(βλέπε και κεφάλαιο 7: Orbit).
3.2.2.3 Τεχνικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος

Αναφορικά με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το γράφημα που
ακολουθεί είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί.
Σχήμα 17: Είδος βάσης δεδομένων που υποστηρίζεται από το σύνολο των εταιριών

3.1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
6
5
4
ΑΡΙΘΜΟΣ
3
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
2
1
0
ORACLE

IBM DB2

MS SQL

ΕΙΔΟΣ ΒΑΣΗΣ

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Oracle υποστηρίζει μόνο την δική της, όπως επίσης
και η Exodus μόνο την MS SQL (βλέπε και στον συγκεντρωτικό πίνακα 18 την
αντίστοιχη ερώτηση 3.1 της ενότητας 3).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των προμηθευτών στην δυνατότητα
χρήσης προϋπάρχουσας βάσης δεδομένων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο
ακόλουθο γράφημα.
Σχήμα 18: Χρήση προϋπάρχουσας βάσης δεδομένων

3.2 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΒΑΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
17%
33%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

50%
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Η εταιρία που δεν απάντησε είναι η Supervisor.
Επίσης, όλες οι εταιρίες υποστηρίζουν κάποιο εργαλείο ανάλυσης, αποθήκευσης
κα επεξεργασίας δεδομένων. Η διαφορά έγκειται στο είδος του εργαλείου. Οι
αντίστοιχες τεχνολογίες φαίνονται στο σχήμα 19.
Σχήμα 19: Τεχνολογίες για την επεξεργασία των δεδομένων
3.5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Σημειώνεται ότι η μόνη εταιρία που προσφέρει Cluster Analysis είναι η SAP.
Στο σχήμα 20 φαίνονται οι απαντήσεις της ερώτησης 3.7 του πίνακα 18.
Σχήμα 20: Κανάλι πρόσβασης στη λειτουργικότητα του συστήματος από το σύνολο
των προμηθευτών

3.7 ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
6
5
4
ΑΡΙΘΜΟΣ
3
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
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ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΛΑΤΕΣ)
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Επιπλέον, στην ερώτηση 3.10 (του πίνακα 18) σχετικά με την αναβάθμιση του
προϊόντος με νεότερες εκδόσεις, η μόνη αρνητική (δηλαδή επηρεάζεται η
αναβάθμιση στην περίπτωση προσαρμογών) είναι η Exodus, ενώ παράλληλα, η
Oracle υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση
παραμετροποίησης και όχι στην αλλαγή του κώδικα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μόνη εταιρία που συνεργάζεται με άλλο
εργαλείο (πέρα από τα διαθέσιμα για επιλογή στο ερωτηματολόγιο) για τη δημιουργία
προσαρμοσμένων (custom) αναφορών, είναι η Oracle με το Oracle Discoverer
(ερώτηση 3.14 του πίνακα 18).
3.2.2.4 Προϋποθέσεις εγκατάστασης στην επιχείρηση-πελάτη
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι απαιτείται κάποια ελάχιστη τεχνολογική υποδομή
για να εγκατασταθεί οποιοδήποτε σύστημα (ερώτηση 4.2 του πίνακα 18 και 1818 του
πίνακα 19), ενώ από την άλλη εάν δεν χρησιμοποιείται κανένα πληροφοριακό
σύστημα και δεν υπάρχει τεχνολογική υποδομή στην επιχείρηση-πελάτη, το σύστημα
δεν μπορεί να εγκατασταθεί (ερώτηση 4.5 του πίνακα 18 και 1919 του πίνακα 19). Οι
δύο ερωτήσεις μοιάζουν αρκετά και φαίνεται να σχετίζονται και η αλήθεια είναι ότι
υπάρχει αντιστοίχιση των απαντήσεων, δηλαδή όσοι απάντησαν ναι στην 4.2,
απάντησαν όχι στην 4.5, εκτός από την SAP, την Oracle και την Orbit οι οποίες
απάντησαν θετικά και μάλιστα είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν την επιχείρησηπελάτη.
Γενικότερα, με μια απλή μόνο μάτια στις απαντήσεις των εταιριών, καταλαβαίνει
κανείς την διαφορά της Oracle και της SAP στις δυνατότητες που προσφέρουν τα
συστήματα CRM και στην ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε
απαίτηση. Οι υπόλοιπες στοχεύουν περισσότερο σε μικρότερες επιχειρήσεις, κατά
κύριο λόγο μικρομεσαίες, προσαρμόζοντας τις λύσεις τους στην ελληνική
πραγματικότητα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν έχουν προοπτικές επέκτασης.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
1. ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ CRM
Τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός CRM συστήματος και πιο σωστά από την
στρατηγική CRM, είναι τόσο βραχυχρόνια, όσο και μακροχρόνια και αναμφισβήτητα
διαφαίνονται σε αρκετά σημεία της παρούσας εργασίας. Συνοψίζοντας όμως, θα
λέγαμε ότι οι ευεργετικές επιδράσεις της στρατηγικής CRM εντοπίζονται σε τέσσερις
τομείς:
α) Αύξηση των εσόδων με την προσέλκυση νέων πελατών, την πώληση
περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες (cross-selling), τη
μακρόχρονη διατήρηση των πελατών, την αύξηση των πωλήσεων στρατηγικών
προϊόντων σε υπάρχοντες πελάτες (up-selling), την αύξηση των πωλήσεων σε
πελάτες που αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλού περιθωρίου κέρδους.
β) Μείωση του κόστους στο περιβάλλον εργασίας με τη βελτίωση του εργασιακού
περιβάλλοντος και άρα αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού και μείωση
του ποσοστού μετακινήσεων, μείωση του κόστους στις διαδικασίες λειτουργίας με
την αυτοματοποίηση της διαχείρισης των ερωτήσεων και των παραπόνων των
πελατών και της προετοιμασίας προσφορών και της διαμόρφωσης ειδικών τιμών.
Επίσης, μείωση του κόστους στις δραστηριότητες της πώλησης με περισσότερο
ακριβείς προβλέψεις πωλήσεων λόγω της βελτίωσης της ποιότητας πληροφόρησης,
χαμηλότερα

λειτουργικά

κόστη,

όπως

δαπάνες

ταξιδιών

και

τηλεφώνων,

συντομότεροι κύκλοι πώλησης.
γ) Απόκτηση ευελιξίας με την ταχύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς,
τη διευκόλυνση υιοθέτησης αλλαγών (αναφορικά προς το προϊόν, την τιμολογιακή
πολιτική και την πληροφόρηση σε επίπεδο marketing data), τη δημιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση.
δ) Απλοποίηση της εσωτερικής οργάνωσης με την οργάνωση επιχειρησιακών
διαδικασιών, συνδέοντας μεταξύ τους διαφορετικές λειτουργίες, στα πλαίσια μιας
πελατοκεντρικής στρατηγικής, επίσης απλοποίηση της εσωτερικής οργάνωσης με την
επιτάχυνση της ροής εργασιών (workflow) και την εξάλειψη της μη παραγωγικής
ροής πληροφόρησης.
(Ψωμακάκης Γεώργιος, “CRM: Η στρατηγική που αναπτύσσει επιτυχημένες
πελατειακές σχέσεις”).

309

2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, τα συστήματα CRM αποτελούν μία
πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει, από τη στιγμή μάλιστα που η
υιοθέτηση κάποιας ανάλογης λύσης αποτελεί πια αναγκαιότητα και αργά ή γρήγορα
κάθε επιχείρηση θα κληθεί να την εφαρμόσει στο εσωτερικό της. Το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη χαραυγή του 21ου αιώνα είναι η Διαχείριση των Πελατειακών
Σχέσεων. Με βάση τη σκέψη αυτή και λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα των
εφαρμογών και του λογισμικού CRM που κυκλοφορεί στην αντίστοιχη αγορά,
πρωταρχικός στόχος της εργασίας ήταν η παρουσίαση κάποιων βασικών λύσεων
CRM τόσο ξένων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, όσο και
ελληνικών εταιριών. Στα πλαίσια της παρουσίασης διενεργήθηκε έρευνα με τη
βοήθεια ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση των επιμέρους χαρακτηριστικών των
συστημάτων που προσφέρονται. Στην εργασία αναλύθηκαν τα προϊόντα τόσο των
εταιριών που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο,
όσο και εταιριών που δεν συμμετείχαν, ωστόσο η παρουσία τους στην αγορά είναι
ιδιαίτερα δυναμική.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, έστω και αν ο αριθμός των
επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, το σίγουρο είναι ότι
διατίθενται πολλές και ποικίλες

λύσεις CRM στην αγορά, και η εκάστοτε

ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να αναζητήσει και τελικά να βρει, εκείνη που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της με βάση τις
δραστηριότητές της, την τεχνολογική υποδομή της και φυσικά το κόστος απόκτησης
του συστήματος. Χρειάζεται προσοχή, γιατί όσες δυνατότητες και αν προσφέρει ένα
λογισμικό CRM, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι αποτελεί και την ιδανική λύση για
την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, γεγονός που δεν περιορίζεται μόνο στα συστήματα
CRM, αλλά ισχύει και σε κάθε εφαρμογή πληροφορικής τεχνολογίας.
Τα παραπάνω τροφοδοτούν παραπέρα τις σκέψεις κορυφαίων στελεχών,
ελληνικών κατά κύριο λόγο επιχειρήσεων όπως η Cententia, η Supervisor και η Real
Dimension Soft, τα οποία υποστηρίζουν ότι εκτός από τους ξένους οίκους, υπάρχουν
αρκετές και αξιόλογες ελληνικές εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού, οι οποίες
προσφέρουν προϊόντα αρκετά ευέλικτα, με βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη
γνώση της ελληνικής επιχειρηματικής πραγματικότητας. Αναμφισβήτητη είναι η
παρουσία πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες παρόλο που έχουν όλη την
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διάθεση να επενδύσουν σε εφαρμογές λογισμικού, δεν διαθέτουν τους ανάλογους
πόρους, οπότε ένα πακέτο λογισμικού CRM από μία μεγάλη εταιρία με πολλαπλές
δυνατότητες και λειτουργίες, σίγουρα δεν θα έλυνε το πρόβλημά τους. Τα μεγέθη των
ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρότερα από αυτά των ευρωπαϊκών, και κατά
πολύ μικρότερα από αυτά των αμερικανικών, επομένως απαιτείται διαφορετική
προσέγγιση (Καραχάλιος Χρόνης, “Υπάρχει προοπτική για τις ελληνικές εταιρίες
κατασκευής λογισμικού CRM;”, Μάντικας Αλέξανδρος, “Η Ελλάδα στην αιχμή της
τεχνολογίας!”, Χάμψας Νίκος, “Η ανάγκη για μετάβαση σε CRM γίνεται απαίτηση”,
σελ.42-43).
Βασικό συμπέρασμα της εργασίας αποτελεί η διαπίστωση της πολυπλοκότητας
αρκετών CRM λύσεων, αλλά και το κοινό σημείο ύπαρξης των modules για την
πλειοψηφία αυτών. Οι περισσότερες εφαρμογές αποτελούνται από ξεχωριστά
κομμάτια τα οποία υπάρχει δυνατότητα να διατεθούν στις επιχειρήσεις χωρίς
απαραίτητα την υιοθέτηση ολόκληρης της λύσης. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός
ότι ο στόχος των ελληνικών κυρίως εταιριών λογισμικού CRM είναι οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, δικαιώνοντας έτσι τον ισχυρισμό της προηγούμενης παραγράφου. Όσο
ολοκληρωμένες και άρτια εξοπλισμένες και αν είναι οι λύσεις CRM μεγαλύτερων
εταιριών (όπως η Oracle, η Siebel, η SAP), τις περισσότερες φορές απαιτούν
τεχνολογική υποδομή την οποία οι επιχειρήσεις-πελάτες δεν διαθέτουν, συν το
γεγονός ότι το κόστος είναι απαγορευτικό, ενώ ταυτόχρονα η νοοτροπία που συχνά
διέπει τους μεγάλους προμηθευτές («όλα ή τίποτα»), δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Η
ελληνική αγορά σε μέγεθος επιχειρήσεων που έχουν την ανάγκη μιας εφαρμογής
CRM δεν είναι μόνο οι 2000 μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και πάνω από 30000 μεσαίες
επιχειρήσεις που επενδύουν καθημερινά (Χάμψας Νίκος, “Η ανάγκη για μετάβαση σε
CRM γίνεται απαίτηση”, σελ.42). Το σημείο αυτό αποτελεί κλειδί για τους μεγάλους
προμηθευτές λογισμικού, οι οποίοι φαίνεται να κατανοούν τις ιδιαίτερες ανάγκες της
ελληνικής αγοράς και στρέφονται στην ανάπτυξη πιο προσαρμοσμένων προϊόντων
όπως για παράδειγμα η Oracle με το Oracle On Demand.

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Το CRM είναι ένα ανεξάντλητο θέμα το οποίο αν και γνωστό σε παγκόσμιο
επίπεδο, παραμένει σχετικά καινούριο για την ελληνική πραγματικότητα. Όσον
αφορά τους προμηθευτές των συστημάτων, η μη δυνατότητα αναβάθμισης (όπως
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στην περίπτωση της Exodus) μπορεί να οδηγήσει σε απαξίωση του λογισμικού για τις
επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν. Όμως το ζήτημα που παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στους προμηθευτές των CRM, αλλά εστιάζεται
κυρίως στην αντιμετώπιση των συστημάτων που κυριαρχούν στην αγορά (κάποια από
τα οποία παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία) από τις επιχειρήσεις που
καλούνται να τα εφαρμόσουν. Έχουν κατανοήσει τα οφέλη για την ίδια την
επιχείρηση, αλλά και για τους πελάτες; Έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή κάποιας
CRM λύσης και αν ναι σε ποιο βαθμό έχει γίνει; Τι ήταν αυτό που τις ώθησε στην
υιοθέτησή της; Για ποιο λόγο διάλεξαν το συγκεκριμένο CRM σύστημα και γιατί
απέρριψαν κάποιο άλλο; Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την επιτυχή
εγκατάσταση και υιοθέτησή του; Ποιες αντιστάσεις αντιμετώπισαν στο εσωτερικό
από τους υπαλλήλους που κλήθηκαν να το χρησιμοποιήσουν; Πώς αντιμετώπισε το
ζήτημα η ανώτατη ηγεσία της επιχείρησης; Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα
μπορούσαν να αποτελέσουν το κεντρικό θέμα κάποιας μελλοντικής έρευνας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Παρακαλώ

απαντήστε

στο

παρακάτω

ερωτηματολόγιο

μαυρίζοντας

και

υπογραμμίζοντας την απάντηση που επιθυμείτε (σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να
είναι παραπάνω από μία) με τα εργαλεία μορφοποίησης του Word “B” και “U”.

1. Φύση και χαρακτήρας του συστήματος.
1.1 Πρόκειται για ολοκληρωμένο CRM σύστημα (front-office &
back-office);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.2 Αποτελεί κομμάτι ενός ERP συστήματος;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.3 Μπορεί να συνδεθεί με τα υπάρχοντα πληροφοριακά
συστήματα της επιχείρησης-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.4 Μπορεί να συνδεθεί με εγκατεστημένο ERP σύστημα;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.5 Αν ΝΑΙ στην 1.4, τότε με ποιο;
1.6 Το προϊόν είναι προσαρμοσμένο για συγκεκριμένους
οικονομικούς κλάδους;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.7 Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το internet (eCRM);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.8 Το σύστημα διατίθεται on premise ή υπάρχει δυνατότητα και
hosted;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

2. Modules του συστήματος.
2.1 Υπάρχει η δυνατότητα το κάθε module να διατεθεί
ξεχωριστά;

2.2 Η λειτουργία κάθε module είναι ανεξάρτητη ή
απαιτείται κάποιο module πυρήνας;
2.3 Αν ΟΧΙ στην 2.2, τότε ποιο είναι;
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ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ είναι ανεξάρτητη
ΟΧΙ απαιτείται module
πυρήνας

3. Τεχνικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος.
Oracle
IBM DB2
MS SQL

3.1 Ποια βάση δεδομένων υποστηρίζει;

3.2 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μία άλλη
προϋπάρχουσα βάση δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.3 Αν ΝΑΙ στην 3.2, τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν για να δεχτεί η βάση
δεδομένων το σύστημα;

3.4 Παρέχει εργαλεία ανάλυσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας
δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Business
Intelligence tools
Decision Support
Systems

3.5 Αν ΝΑΙ στη 3.4, ποιες τεχνολογίες υποστηρίζει;

3.6 Το σύστημα στηρίζεται στα πρότυπα του internet (HTTP,
XML, Java);
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Data warehouse
Data cleansing
Data marts
Personalization
Workflow
automation
Data mining
Corresponding
analysis
Cluster analysis
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Enterprise desktop
3.7 Ποιο είναι το κανάλι πρόσβασης στη λειτουργικότητα
του συστήματος (από χρήστες και πελάτες);

Self-service desktop
Call center desktop

3.8 Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης (configuration)
του προϊόντος με βάση τις ανάγκες της επιχείρησηςπελάτη;

ΝΑΙ

3.9 Υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού προσαρμοσμένων
(custom) εφαρμογών στο internet (web-based
application);

ΝΑΙ

3.10 Τυχόν προσαρμογές (customizations) του προϊόντος
επηρεάζουν την αναβάθμισή του με νεότερες εκδόσεις;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.11 Υπάρχει ευελιξία στην οθόνη του χρήστη (εμφάνιση
πεδίων που έχουν προστεθεί στην βάση δεδομένων ή
αφαίρεση κάποιων που δεν χρησιμοποιούνται);

NAI

3.12 Το προϊόν δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία
προσαρμοσμένων (custom) αναφορών;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

OXI

Crystal Reports
Business Objects
3.13 Αν ΝΑΙ στην 3.12, με ποια εργαλεία συνεργάζεται;

3.14 Αν στην 3.13 είναι άλλο εργαλείο, τότε ποιο είναι;

315

Cognos
MS Access
Άλλο

4. Προϋποθέσεις εγκατάστασης στην επιχείρησηπελάτη.
4.1 Απαιτείται η ύπαρξη ERP συστήματος;
4.2 Απαιτείται κάποια ελάχιστη τεχνολογική υποδομή για
να εγκατασταθεί το σύστημα;
4.3 Αν ΝΑΙ στην 4.2, ποια;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.4 Πόσο χρόνο κατά μέσο όρο απαιτεί η εγκατάσταση;

4.5 Αν δεν υπάρχει τεχνολογική υποδομή στην επιχείρηση
και δεν χρησιμοποιείται κανένα πληροφοριακό σύστημα
μπορεί να εγκατασταθεί το προϊόν;

ΝΑΙ

4.6 Αν ΝΑΙ στην 4.5, ο προμηθευτής αναλαμβάνει να
βοηθήσει την επιχείρηση-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.7 Εάν στην πορεία μεταβληθούν οι επιχειρησιακές
λειτουργίες του πελάτη, μπορεί το σύστημα να
επαναδιαμορφωθεί (re-configure);

ΝΑΙ

4.8 Ο προμηθευτής συνεργάζεται με κάποια εταιρία
consulting;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.9 Αν ΝΑΙ στην 4.8 με ποια;
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από τον προμηθευτή
4.10 Οι απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη
από την επιχείρηση
εγκατάσταση του συστήματος (δηλαδή από την
consulting
αναγνώριση των αναγκών του πελάτη μέχρι την
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη του
συστήματος) από ποιόν καλύπτονται;
από κοινού με την
επιχείρηση-πελάτη

4.11 Η εκπαίδευση της επιχείρησης-πελάτη πως
πραγματοποιείται;

Εκπαίδευση χρηστώνκλειδιά (διαχειριστών
συστημάτων-system
administrators)
Εκπαίδευση όλων των
χρηστών

4.12 Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός χρηστών που
απαιτείται για να συμφέρει στην επιχείρηση-πελάτη η
εγκατάσταση;
4.13 Ποιο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες
απευθύνεται;
Παρακαλώ να μας δώσετε μία λίστα πελατών με εφαρμογές του συστήματος
CRM της επιχείρησής σας, όπως επίσης και μία σύντομη καταγραφή των
δομικών μερών του συστήματος και των λειτουργιών τους.
Demo της επιχείρησης: κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης του
συστήματος στο πανεπιστήμιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ποιο είναι το
πρόσωπο επικοινωνίας γι’ αυτό το σκοπό;
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε για την συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ALPHANOVA
1. Φύση και χαρακτήρας του συστήματος.
1.1 Πρόκειται για ολοκληρωμένο CRM σύστημα (front-office &
back-office);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.2 Αποτελεί κομμάτι ενός ERP συστήματος;
Νια, στην περίπτωση που δίνεται μαζί με το SEn ως SEn CRM

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.3 Μπορεί να συνδεθεί με τα υπάρχοντα πληροφοριακά
συστήματα της επιχείρησης-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.4 Μπορεί να συνδεθεί με εγκατεστημένο ERP σύστημα;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.5 Αν ΝΑΙ στην 1.4, τότε με ποιο;
SEn, SAP, Eurofasma, Kefalaio, κ.α.
1.6 Το προϊόν είναι προσαρμοσμένο για συγκεκριμένους
οικονομικούς κλάδους;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.7 Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το internet (eCRM);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.8 Το σύστημα διατίθεται on premise ή υπάρχει δυνατότητα και
hosted;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

2. Modules του συστήματος.
2.1 Υπάρχει η δυνατότητα το κάθε module να διατεθεί
ξεχωριστά;

2.2 Η λειτουργία κάθε module είναι ανεξάρτητη ή
απαιτείται κάποιο module πυρήνας;
2.3 Αν ΟΧΙ στην 2.2, τότε ποιο είναι;
alphapartner Core module
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ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ είναι ανεξάρτητη
ΟΧΙ απαιτείται
module πυρήνας

3. Τεχνικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος.
Oracle
IBM DB2
MS SQL

3.1 Ποια βάση δεδομένων υποστηρίζει;

3.2 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μία άλλη
προϋπάρχουσα βάση δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.3 Αν ΝΑΙ στην 3.2, τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν για να δεχτεί η βάση
δεδομένων το σύστημα;
Για Oracel v9 και πάνω – δημιουργία καινούργιου χρήστη (User) στη βάση για το
CRM
Για MS SQL/ DB2 νέο instance της βάσης

3.4 Παρέχει εργαλεία ανάλυσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας
δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Business
Intelligence tools
Decision Support
Systems

3.5 Αν ΝΑΙ στη 3.4, ποιες τεχνολογίες υποστηρίζει;

3.6 Το σύστημα στηρίζεται στα πρότυπα του internet (HTTP,
XML, Java);
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Data warehouse
Data cleansing
Data marts
Personalization
Workflow
automation
Data mining
Corresponding
analysis
Cluster analysis
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Enterprise desktop
3.7 Ποιο είναι το κανάλι πρόσβασης στη λειτουργικότητα
του συστήματος (από χρήστες και πελάτες);

Self-service desktop
Call center desktop

3.8 Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης (configuration)
του προϊόντος με βάση τις ανάγκες της επιχείρησηςπελάτη;

ΝΑΙ

3.9 Υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού προσαρμοσμένων
(custom) εφαρμογών στο internet (web-based
application);

ΝΑΙ

3.10 Τυχόν προσαρμογές (customizations) του προϊόντος
επηρεάζουν την αναβάθμισή του με νεότερες εκδόσεις;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.11 Υπάρχει ευελιξία στην οθόνη του χρήστη (εμφάνιση
πεδίων που έχουν προστεθεί στην βάση δεδομένων ή
αφαίρεση κάποιων που δεν χρησιμοποιούνται);

NAI

3.12 Το προϊόν δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία
προσαρμοσμένων (custom) αναφορών;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

OXI

Crystal Reports
Business Objects
3.13 Αν ΝΑΙ στην 3.12, με ποια εργαλεία συνεργάζεται;

3.14 Αν στην 3.13 είναι άλλο εργαλείο, τότε ποιο είναι;
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4. Προϋποθέσεις εγκατάστασης στην επιχείρησηπελάτη.
4.1 Απαιτείται η ύπαρξη ERP συστήματος;
4.2 Απαιτείται κάποια ελάχιστη τεχνολογική υποδομή για
να εγκατασταθεί το σύστημα;
4.3 Αν ΝΑΙ στην 4.2, ποια;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

1 application + database server / PC with Internet Explorer 5.5 and above

4.4 Πόσο χρόνο κατά μέσο όρο απαιτεί η εγκατάσταση;

Depending on project size
, between : 2 -12 months
ΝΑΙ

4.5 Αν δεν υπάρχει τεχνολογική υποδομή στην επιχείρηση
και δεν χρησιμοποιείται κανένα πληροφοριακό σύστημα
μπορεί να εγκατασταθεί το προϊόν;

ΟΧΙ

4.6 Αν ΝΑΙ στην 4.5, ο προμηθευτής αναλαμβάνει να
βοηθήσει την επιχείρηση-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.7 Εάν στην πορεία μεταβληθούν οι επιχειρησιακές
λειτουργίες του πελάτη, μπορεί το σύστημα να
επαναδιαμορφωθεί (re-configure);

ΝΑΙ

4.8 Ο προμηθευτής συνεργάζεται με κάποια εταιρία
consulting;

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.9 Αν ΝΑΙ στην 4.8 με ποια;
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από τον προμηθευτή
4.10 Οι απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη
από την επιχείρηση
εγκατάσταση του συστήματος (δηλαδή από την
consulting
αναγνώριση των αναγκών του πελάτη μέχρι την
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη του
συστήματος) από ποιόν καλύπτονται;
από κοινού με την
επιχείρηση-πελάτη

4.11 Η εκπαίδευση της επιχείρησης-πελάτη πως
πραγματοποιείται;

Εκπαίδευση χρηστώνκλειδιά (διαχειριστών
συστημάτων-system
administrators)
Εκπαίδευση όλων των
χρηστών

4.12 Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός χρηστών που
απαιτείται για να συμφέρει στην επιχείρηση-πελάτη η
εγκατάσταση;
4.13 Ποιο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες
απευθύνεται;

5

SMEs - Enterprise

Παρακαλώ να μας δώσετε μία λίστα πελατών με εφαρμογές του συστήματος
CRM της επιχείρησής σας, όπως επίσης και μία σύντομη καταγραφή των
δομικών μερών του συστήματος και των λειτουργιών τους.
- Ενδεικτικό πελατολόγιο υπάρχει στο:
http://www.alphanova.co.uk/cus_customers.asp
- Περιγραφή του συστήματος στο http://www.alphanova.co.uk/alphapapers.asp
alphapartnerProductOverview
Details technical and functional information

Demo της επιχείρησης: κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης του
συστήματος στο πανεπιστήμιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ποιο είναι το
πρόσωπο επικοινωνίας γι’ αυτό το σκοπό;
-

Δεν υπάρχει τέτοια πολιτική, μόνο κατόπιν συνεννόησης;

-

επικοινωνία με Λουκά Δεληγιαννάκη, loukas.deliyannakis@alphanova.co.uk,
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EXODUS
1. Φύση και χαρακτήρας του συστήματος.
1.1 Πρόκειται για ολοκληρωμένο CRM σύστημα (front-office &
back-office);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.2 Αποτελεί κομμάτι ενός ERP συστήματος;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.3 Μπορεί να συνδεθεί με τα υπάρχοντα πληροφοριακά
συστήματα της επιχείρησης-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.4 Μπορεί να συνδεθεί με εγκατεστημένο ERP σύστημα;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.5 Αν ΝΑΙ στην 1.4, τότε με ποιο; Microsoft Navision
1.6 Το προϊόν είναι προσαρμοσμένο για συγκεκριμένους
οικονομικούς κλάδους;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.7 Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το internet (eCRM);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.8 Το σύστημα διατίθεται on premise ή υπάρχει δυνατότητα και
hosted;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

2. Modules του συστήματος.
2.1 Υπάρχει η δυνατότητα το κάθε module να διατεθεί
ξεχωριστά;

2.2 Η λειτουργία κάθε module είναι ανεξάρτητη ή
απαιτείται κάποιο module πυρήνας;
2.3 Αν ΟΧΙ στην 2.2, τότε ποιο είναι; MS CRM Core
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ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ είναι ανεξάρτητη
ΟΧΙ απαιτείται
module πυρήνας

3. Τεχνικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος.
Oracle
IBM DB2
MS SQL

3.1 Ποια βάση δεδομένων υποστηρίζει;

3.2 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μία άλλη
προϋπάρχουσα βάση δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.3 Αν ΝΑΙ στην 3.2, τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν για να δεχτεί η βάση
δεδομένων το σύστημα;

3.4 Παρέχει εργαλεία ανάλυσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας
δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Business
Intelligence tools
Decision Support
Systems

3.5 Αν ΝΑΙ στη 3.4, ποιες τεχνολογίες υποστηρίζει;

3.6 Το σύστημα στηρίζεται στα πρότυπα του internet (HTTP,
XML, Java);
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Data warehouse
Data cleansing
Data marts
Personalization
Workflow
automation
Data mining
Corresponding
analysis
Cluster analysis
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Enterprise desktop
3.7 Ποιο είναι το κανάλι πρόσβασης στη λειτουργικότητα
του συστήματος (από χρήστες και πελάτες);

Self-service desktop
Call center desktop

3.8 Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης (configuration)
του προϊόντος με βάση τις ανάγκες της επιχείρησηςπελάτη;

ΝΑΙ

3.9 Υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού προσαρμοσμένων
(custom) εφαρμογών στο internet (web-based
application);

ΝΑΙ

3.10 Τυχόν προσαρμογές (customizations) του προϊόντος
επηρεάζουν την αναβάθμισή του με νεότερες εκδόσεις;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.11 Υπάρχει ευελιξία στην οθόνη του χρήστη (εμφάνιση
πεδίων που έχουν προστεθεί στην βάση δεδομένων ή
αφαίρεση κάποιων που δεν χρησιμοποιούνται);

NAI

3.12 Το προϊόν δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία
προσαρμοσμένων (custom) αναφορών;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

OXI

Crystal Reports
Business Objects
3.13 Αν ΝΑΙ στην 3.12, με ποια εργαλεία συνεργάζεται;

3.14 Αν στην 3.13 είναι άλλο εργαλείο, τότε ποιο είναι;
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4. Προϋποθέσεις εγκατάστασης στην επιχείρησηπελάτη.
ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.1 Απαιτείται η ύπαρξη ERP συστήματος;
4.2 Απαιτείται κάποια ελάχιστη τεχνολογική υποδομή για
να εγκατασταθεί το σύστημα;
4.3 Αν ΝΑΙ στην 4.2, ποια;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Windows Active Directory
MS Exchange

4.4 Πόσο χρόνο κατά μέσο όρο απαιτεί η εγκατάσταση;

3 days

ΝΑΙ

4.5 Αν δεν υπάρχει τεχνολογική υποδομή στην επιχείρηση
και δεν χρησιμοποιείται κανένα πληροφοριακό σύστημα
μπορεί να εγκατασταθεί το προϊόν;

ΟΧΙ

4.6 Αν ΝΑΙ στην 4.5, ο προμηθευτής αναλαμβάνει να
βοηθήσει την επιχείρηση-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.7 Εάν στην πορεία μεταβληθούν οι επιχειρησιακές
λειτουργίες του πελάτη, μπορεί το σύστημα να
επαναδιαμορφωθεί (re-configure);

ΝΑΙ

4.8 Ο προμηθευτής συνεργάζεται με κάποια εταιρία
consulting;

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.9 Αν ΝΑΙ στην 4.8 με ποια;
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από τον προμηθευτή
4.10 Οι απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη
από την επιχείρηση
εγκατάσταση του συστήματος (δηλαδή από την
consulting
αναγνώριση των αναγκών του πελάτη μέχρι την
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη του
συστήματος) από ποιόν καλύπτονται;
από κοινού με την
επιχείρηση-πελάτη

Εκπαίδευση χρηστώνκλειδιά (διαχειριστών
συστημάτων-system
administrators)

4.11 Η εκπαίδευση της επιχείρησης-πελάτη πως
πραγματοποιείται;

Εκπαίδευση όλων των
χρηστών
4.12 Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός χρηστών που
απαιτείται για να συμφέρει στην επιχείρηση-πελάτη η
εγκατάσταση;

5

4.13 Ποιο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες
απευθύνεται;

Μικρομεσαίες

Παρακαλώ να μας δώσετε μία λίστα πελατών με εφαρμογές του συστήματος
CRM της επιχείρησής σας, όπως επίσης και μία σύντομη καταγραφή των
δομικών μερών του συστήματος και των λειτουργιών τους.
Demo της επιχείρησης: κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης του
συστήματος στο πανεπιστήμιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ποιο είναι το
πρόσωπο επικοινωνίας γι’ αυτό το σκοπό;
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SAP
1. Φύση και χαρακτήρας του συστήματος.
1.1 Πρόκειται για ολοκληρωμένο CRM σύστημα (front-office &
back-office);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.2 Αποτελεί κομμάτι ενός ERP συστήματος;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.3 Μπορεί να συνδεθεί με τα υπάρχοντα πληροφοριακά
συστήματα της επιχείρησης-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.4 Μπορεί να συνδεθεί με εγκατεστημένο ERP σύστημα;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.5 Αν ΝΑΙ στην 1.4, τότε με ποιο;
1.6 Το προϊόν είναι προσαρμοσμένο για συγκεκριμένους
οικονομικούς κλάδους;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.7 Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το internet (eCRM);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.8 Το σύστημα διατίθεται on premise ή υπάρχει δυνατότητα και
hosted;

ΝΑΙ(Παρέχοντα
ι και οι δύο
δυνατότητες)
ΟΧΙ

2. Modules του συστήματος.
2.1 Υπάρχει η δυνατότητα το κάθε module να διατεθεί
ξεχωριστά;
Ναι η υλοποίηση μπορεί να γίνει σε φάσεις ανά module και
ανά σενάριο.
2.2 Η λειτουργία κάθε module είναι ανεξάρτητη ή
απαιτείται κάποιο module πυρήνας;
2.3 Αν ΟΧΙ στην 2.2, τότε ποιο είναι;
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ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ είναι ανεξάρτητη
ΟΧΙ απαιτείται module
πυρήνας

3. Τεχνικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος.
Oracle
IBM DB2
MS SQL

3.1 Ποια βάση δεδομένων υποστηρίζει;

3.2 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μία άλλη
προϋπάρχουσα βάση δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.3 Αν ΝΑΙ στην 3.2, τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν για να δεχτεί η βάση
δεδομένων το σύστημα;
Το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να είναι ανεξάρτητο βάσης και δεν
προϋποθέτονται προσαρμογές στη βάση.

3.4 Παρέχει εργαλεία ανάλυσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας
δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Business
Intelligence tools
Decision Support
Systems

3.5 Αν ΝΑΙ στη 3.4, ποιες τεχνολογίες υποστηρίζει;

3.6 Το σύστημα στηρίζεται στα πρότυπα του internet (HTTP,
XML, Java);
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Data warehouse
Data cleansing
Data marts
Personalization
Workflow
automation
Data mining
Corresponding
analysis
Cluster analysis
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Enterprise desktop
3.7 Ποιο είναι το κανάλι πρόσβασης στη λειτουργικότητα
του συστήματος (από χρήστες και πελάτες);

Self-service desktop
Call center desktop

3.8 Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης (configuration)
του προϊόντος με βάση τις ανάγκες της επιχείρησηςπελάτη;

ΝΑΙ

3.9 Υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού προσαρμοσμένων
(custom) εφαρμογών στο internet (web-based
application);

ΝΑΙ

3.10 Τυχόν προσαρμογές (customizations) του προϊόντος
επηρεάζουν την αναβάθμισή του με νεότερες εκδόσεις;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.11 Υπάρχει ευελιξία στην οθόνη του χρήστη (εμφάνιση
πεδίων που έχουν προστεθεί στην βάση δεδομένων ή
αφαίρεση κάποιων που δεν χρησιμοποιούνται);

NAI

3.12 Το προϊόν δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία
προσαρμοσμένων (custom) αναφορών;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

OXI

Crystal Reports
Business Objects
3.13 Αν ΝΑΙ στην 3.12, με ποια εργαλεία συνεργάζεται;

3.14 Αν στην 3.13 είναι άλλο εργαλείο, τότε ποιο είναι;
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4. Προϋποθέσεις εγκατάστασης στην επιχείρησηπελάτη.
4.1 Απαιτείται η ύπαρξη ERP συστήματος;
4.2 Απαιτείται κάποια ελάχιστη τεχνολογική υποδομή για
να εγκατασταθεί το σύστημα;
4.3 Αν ΝΑΙ στην 4.2, ποια;

4.4 Πόσο χρόνο κατά μέσο όρο απαιτεί η εγκατάσταση;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Η πιο σύντομη υλοποίηση
υπολογίζεται στους 3
μήνες

4.5 Αν δεν υπάρχει τεχνολογική υποδομή στην επιχείρηση
και δεν χρησιμοποιείται κανένα πληροφοριακό σύστημα
μπορεί να εγκατασταθεί το προϊόν;

ΝΑΙ

4.6 Αν ΝΑΙ στην 4.5, ο προμηθευτής αναλαμβάνει να
βοηθήσει την επιχείρηση-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.7 Εάν στην πορεία μεταβληθούν οι επιχειρησιακές
λειτουργίες του πελάτη, μπορεί το σύστημα να
επαναδιαμορφωθεί (re-configure);

ΝΑΙ

4.8 Ο προμηθευτής συνεργάζεται με κάποια εταιρία
consulting;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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4.9 Αν ΝΑΙ στην 4.8 με ποια;
Accenture, DDSynergy,Ethnoplan, IBM, Intrasoft International,Lavisoft, LogicDis,
Real Consulting, Teka Systems, Unisystems,

από τον προμηθευτή
4.10 Οι απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη
από την επιχείρηση
εγκατάσταση του συστήματος (δηλαδή από την
consulting
αναγνώριση των αναγκών του πελάτη μέχρι την
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη του
συστήματος) από ποιόν καλύπτονται;
από κοινού με την
επιχείρηση-πελάτη

4.11 Η εκπαίδευση της επιχείρησης-πελάτη πως
πραγματοποιείται;

Εκπαίδευση χρηστώνκλειδιά (διαχειριστών
συστημάτων-system
administrators)
Εκπαίδευση όλων των
χρηστών

4.12 Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός χρηστών που
απαιτείται για να συμφέρει στην επιχείρηση-πελάτη η
εγκατάσταση;
Αν και δεν υπάρχει περιορισμός από το σύστημα, ο
ελάχιστος αριθμός χρηστών να μην είναι κάτω από 10.
Εξαρτάται από τις
διαδικασίες και τις
ανάγκες ,ανεξαρτήτως
μεγέθους.
4.13 Ποιο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες
απευθύνεται;
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Στην Ελλάδα υπάρχουν οι εξής εγκαταστάσεις:

PLAISIO Computers: Interaction Center, Marketing
ALPHA COPY: Complaint Management, Service Management, EService
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:Marketing
SHELMAN : Mobile Sales
CITROEN AEBE: Survey Management
Παρακαλώ να μας δώσετε μία λίστα πελατών με εφαρμογές του συστήματος
CRM της επιχείρησής σας, όπως επίσης και μία σύντομη καταγραφή των
δομικών μερών του συστήματος και των λειτουργιών τους.
Demo της επιχείρησης: κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης του
συστήματος στο πανεπιστήμιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ποιο είναι το
πρόσωπο επικοινωνίας γι’ αυτό το σκοπό;
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SUPERVISOR
1. Φύση και χαρακτήρας του συστήματος.
1.1 Πρόκειται για ολοκληρωμένο CRM σύστημα (front-office &
back-office);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.2 Αποτελεί κομμάτι ενός ERP συστήματος;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.3 Μπορεί να συνδεθεί με τα υπάρχοντα πληροφοριακά
συστήματα της επιχείρησης-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.4 Μπορεί να συνδεθεί με εγκατεστημένο ERP σύστημα;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.5 Αν ΝΑΙ στην 1.4, τότε με ποιο;
Singular Enterprise, Singular Control, Symper
1.6 Το προϊόν είναι προσαρμοσμένο για συγκεκριμένους
οικονομικούς κλάδους;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.7 Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το internet (eCRM);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.8 Το σύστημα διατίθεται on premise ή υπάρχει δυνατότητα και
hosted;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

2. Modules του συστήματος.
2.1 Υπάρχει η δυνατότητα το κάθε module να διατεθεί
ξεχωριστά;

2.2 Η λειτουργία κάθε module είναι ανεξάρτητη ή
απαιτείται κάποιο module πυρήνας;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ είναι ανεξάρτητη
ΟΧΙ απαιτείται
module πυρήνας

2.3 Αν ΟΧΙ στην 2.2, τότε ποιο είναι; Footsteps Express, Footsteps Advanced
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3. Τεχνικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος.
Oracle
IBM DB2
MS SQL

3.1 Ποια βάση δεδομένων υποστηρίζει;

3.2 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μία άλλη
προϋπάρχουσα βάση δεδομένων;

ΝΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1

3.3 Αν ΝΑΙ στην 3.2, τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν για να δεχτεί η βάση
δεδομένων το σύστημα;

3.4 Παρέχει εργαλεία ανάλυσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας
δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Business
Intelligence tools
Decision Support
Systems

3.5 Αν ΝΑΙ στη 3.4, ποιες τεχνολογίες υποστηρίζει;

3.6 Το σύστημα στηρίζεται στα πρότυπα του internet (HTTP,
XML, Java);
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Data warehouse
Data cleansing
Data marts
Personalization
Workflow
automation
Data mining
Corresponding
analysis
Cluster analysis
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Enterprise desktop
3.7 Ποιο είναι το κανάλι πρόσβασης στη λειτουργικότητα
του συστήματος (από χρήστες και πελάτες);

Self-service desktop
Call center desktop

3.8 Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης (configuration)
του προϊόντος με βάση τις ανάγκες της επιχείρησηςπελάτη;

ΝΑΙ

3.9 Υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού προσαρμοσμένων
(custom) εφαρμογών στο internet (web-based
application);

ΝΑΙ

3.10 Τυχόν προσαρμογές (customizations) του προϊόντος
επηρεάζουν την αναβάθμισή του με νεότερες εκδόσεις;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.11 Υπάρχει ευελιξία στην οθόνη του χρήστη (εμφάνιση
πεδίων που έχουν προστεθεί στην βάση δεδομένων ή
αφαίρεση κάποιων που δεν χρησιμοποιούνται);

NAI

3.12 Το προϊόν δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία
προσαρμοσμένων (custom) αναφορών;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

OXI

Crystal Reports
Business Objects
3.13 Αν ΝΑΙ στην 3.12, με ποια εργαλεία συνεργάζεται;

3.14 Αν στην 3.13 είναι άλλο εργαλείο, τότε ποιο είναι;
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4. Προϋποθέσεις εγκατάστασης στην επιχείρησηπελάτη.
4.1 Απαιτείται η ύπαρξη ERP συστήματος;
4.2 Απαιτείται κάποια ελάχιστη τεχνολογική υποδομή για
να εγκατασταθεί το σύστημα;
4.3 Αν ΝΑΙ στην 4.2, ποια;

4.4 Πόσο χρόνο κατά μέσο όρο απαιτεί η εγκατάσταση;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

2-3 ώρες

4.5 Αν δεν υπάρχει τεχνολογική υποδομή στην επιχείρηση
και δεν χρησιμοποιείται κανένα πληροφοριακό σύστημα
μπορεί να εγκατασταθεί το προϊόν;

ΝΑΙ

4.6 Αν ΝΑΙ στην 4.5, ο προμηθευτής αναλαμβάνει να
βοηθήσει την επιχείρηση-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.7 Εάν στην πορεία μεταβληθούν οι επιχειρησιακές
λειτουργίες του πελάτη, μπορεί το σύστημα να
επαναδιαμορφωθεί (re-configure);

ΝΑΙ

4.8 Ο προμηθευτής συνεργάζεται με κάποια εταιρία
consulting;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.9 Αν ΝΑΙ στην 4.8 με ποια;
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από τον προμηθευτή
4.10 Οι απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη
από την επιχείρηση
εγκατάσταση του συστήματος (δηλαδή από την
consulting
αναγνώριση των αναγκών του πελάτη μέχρι την
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη του
συστήματος) από ποιόν καλύπτονται;
από κοινού με την
επιχείρηση-πελάτη

4.11 Η εκπαίδευση της επιχείρησης-πελάτη πως
πραγματοποιείται;

Εκπαίδευση χρηστώνκλειδιά (διαχειριστών
συστημάτων-system
administrators)
Εκπαίδευση όλων των
χρηστών

4.12 Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός χρηστών που
απαιτείται για να συμφέρει στην επιχείρηση-πελάτη η
εγκατάσταση;

1η5

4.13 Ποιο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες
20-100 άτομα
απευθύνεται;
προσωπικό
Παρακαλώ να μας δώσετε μία λίστα πελατών με εφαρμογές του συστήματος
CRM της επιχείρησής σας, όπως επίσης και μία σύντομη καταγραφή των
δομικών μερών του συστήματος και των λειτουργιών τους.
Demo της επιχείρησης: κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης του
συστήματος στο πανεπιστήμιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ποιο είναι το
πρόσωπο επικοινωνίας γι’ αυτό το σκοπό;
Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη του προϊόντος CRM της Supervisor έστειλε σχετικό
υλικό και συγκεκριμένα μία σύντομη παρουσίαση με κάποια βασικά στοιχεία για την
εταιρία, το προϊόν Footsteps και τους πελάτες της.

338

ORBIT
1. Φύση και χαρακτήρας του συστήματος.
1.1 Πρόκειται για ολοκληρωμένο CRM σύστημα (front-office &
back-office);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.2 Αποτελεί κομμάτι ενός ERP συστήματος;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.3 Μπορεί να συνδεθεί με τα υπάρχοντα πληροφοριακά
συστήματα της επιχείρησης-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.4 Μπορεί να συνδεθεί με εγκατεστημένο ERP σύστημα;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.5 Αν ΝΑΙ στην 1.4, τότε με ποιο;

1.6 Το προϊόν είναι προσαρμοσμένο για συγκεκριμένους
οικονομικούς κλάδους;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.7 Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το internet (eCRM);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.8 Το σύστημα διατίθεται on premise ή υπάρχει δυνατότητα και
hosted;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

2. Modules του συστήματος.
2.1 Υπάρχει η δυνατότητα το κάθε module να διατεθεί
ξεχωριστά;

2.2 Η λειτουργία κάθε module είναι ανεξάρτητη ή
απαιτείται κάποιο module πυρήνας;
2.3 Αν ΟΧΙ στην 2.2, τότε ποιο είναι;
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ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ είναι ανεξάρτητη
ΟΧΙ απαιτείται module
πυρήνας

3. Τεχνικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος.
Oracle
IBM DB2
MS SQL

3.1 Ποια βάση δεδομένων υποστηρίζει;

3.2 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μία άλλη
προϋπάρχουσα βάση δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.3 Αν ΝΑΙ στην 3.2, τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν για να δεχτεί η βάση
δεδομένων το σύστημα;

3.4 Παρέχει εργαλεία ανάλυσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας
δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Business
Intelligence tools
Decision Support
Systems

3.5 Αν ΝΑΙ στη 3.4, ποιες τεχνολογίες υποστηρίζει;

3.6 Το σύστημα στηρίζεται στα πρότυπα του internet (HTTP,
XML, Java);
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Data warehouse
Data cleansing
Data marts
Personalization
Workflow
automation
Data mining
Corresponding
analysis
Cluster analysis
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Enterprise desktop
3.7 Ποιο είναι το κανάλι πρόσβασης στη λειτουργικότητα
του συστήματος (από χρήστες και πελάτες);

Self-service desktop
Call center desktop

3.8 Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης (configuration)
του προϊόντος με βάση τις ανάγκες της επιχείρησηςπελάτη;

ΝΑΙ

3.9 Υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού προσαρμοσμένων
(custom) εφαρμογών στο internet (web-based
application);

ΝΑΙ

3.10 Τυχόν προσαρμογές (customizations) του προϊόντος
επηρεάζουν την αναβάθμισή του με νεότερες εκδόσεις;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.11 Υπάρχει ευελιξία στην οθόνη του χρήστη (εμφάνιση
πεδίων που έχουν προστεθεί στην βάση δεδομένων ή
αφαίρεση κάποιων που δεν χρησιμοποιούνται);

NAI

3.12 Το προϊόν δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία
προσαρμοσμένων (custom) αναφορών;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

OXI
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Business Objects
3.13 Αν ΝΑΙ στην 3.12, με ποια εργαλεία συνεργάζεται;

3.14 Αν στην 3.13 είναι άλλο εργαλείο, τότε ποιο είναι;
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4. Προϋποθέσεις εγκατάστασης στην επιχείρησηπελάτη.
4.1 Απαιτείται η ύπαρξη ERP συστήματος;
4.2 Απαιτείται κάποια ελάχιστη τεχνολογική υποδομή για
να εγκατασταθεί το σύστημα;
4.3 Αν ΝΑΙ στην 4.2, ποια;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

SERVER BASED LAN – RDBMS INSTALLED

4.4 Πόσο χρόνο κατά μέσο όρο απαιτεί η εγκατάσταση;

1-2 MHNES

4.5 Αν δεν υπάρχει τεχνολογική υποδομή στην επιχείρηση
και δεν χρησιμοποιείται κανένα πληροφοριακό σύστημα
μπορεί να εγκατασταθεί το προϊόν;

ΝΑΙ

4.6 Αν ΝΑΙ στην 4.5, ο προμηθευτής αναλαμβάνει να
βοηθήσει την επιχείρηση-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.7 Εάν στην πορεία μεταβληθούν οι επιχειρησιακές
λειτουργίες του πελάτη, μπορεί το σύστημα να
επαναδιαμορφωθεί (re-configure);

ΝΑΙ

4.8 Ο προμηθευτής συνεργάζεται με κάποια εταιρία
consulting;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.9 Αν ΝΑΙ στην 4.8 με ποια;
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από τον προμηθευτή
4.10 Οι απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη
από την επιχείρηση
εγκατάσταση του συστήματος (δηλαδή από την
consulting
αναγνώριση των αναγκών του πελάτη μέχρι την
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη του
συστήματος) από ποιόν καλύπτονται;
από κοινού με την
επιχείρηση-πελάτη

4.11 Η εκπαίδευση της επιχείρησης-πελάτη πως
πραγματοποιείται;

Εκπαίδευση χρηστώνκλειδιά (διαχειριστών
συστημάτων-system
administrators)
Εκπαίδευση όλων των
χρηστών

4.12 Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός χρηστών που
απαιτείται για να συμφέρει στην επιχείρηση-πελάτη η
εγκατάσταση;
4.13 Ποιο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες 10-150 ATOMA
απευθύνεται;
Παρακαλώ να μας δώσετε μία λίστα πελατών με εφαρμογές του συστήματος
CRM της επιχείρησής σας, όπως επίσης και μία σύντομη καταγραφή των
δομικών μερών του συστήματος και των λειτουργιών τους.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΚΤΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Demo της επιχείρησης: κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης του
συστήματος στο πανεπιστήμιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ποιο είναι το
πρόσωπο επικοινωνίας γι’ αυτό το σκοπό;
ΔΕΝ ΔΙΔΕΤΑΙ DEMO ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ORACLE
1. Φύση και χαρακτήρας του συστήματος.
1.1 Πρόκειται για ολοκληρωμένο CRM σύστημα (front-office &
back-office);

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

1.2 Αποτελεί κομμάτι ενός ERP συστήματος;

ΟΧΙ
ΝΑΙ

1.3 Μπορεί να συνδεθεί με τα υπάρχοντα πληροφοριακά
συστήματα της επιχείρησης-πελάτη;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1.4 Μπορεί να συνδεθεί με εγκατεστημένο ERP σύστημα;

ΟΧΙ

1.5 Αν ΝΑΙ στην 1.4, τότε με ποιο; PeopleSoft, SAP, Oracle eBusiness Suite, αλλά
και οποιοδήποτε άλλο διαθέτει λειτουργικότητες διασύνδεσης
1.6 Το προϊόν είναι προσαρμοσμένο για συγκεκριμένους
οικονομικούς κλάδους;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.7 Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το internet (eCRM);

ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.8 Το σύστημα διατίθεται on premise ή υπάρχει δυνατότητα και
hosted; Oracle On Demand

ΝΑΙ
ΟΧΙ

2. Modules του συστήματος.
2.1 Υπάρχει η δυνατότητα το κάθε module να διατεθεί
ξεχωριστά;

2.2 Η λειτουργία κάθε module είναι ανεξάρτητη ή
απαιτείται κάποιο module πυρήνας; ??????
2.3 Αν ΟΧΙ στην 2.2, τότε ποιο είναι;
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ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ είναι
ανεξάρτητη
ΟΧΙ απαιτείται module
πυρήνας

3. Τεχνικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος.

Oracle

3.1 Ποια βάση δεδομένων υποστηρίζει;

IBM DB2
MS SQL

3.2 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μία άλλη
προϋπάρχουσα βάση δεδομένων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.3 Αν ΝΑΙ στην 3.2, τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν για να δεχτεί η βάση
δεδομένων το σύστημα;

3.4 Παρέχει εργαλεία ανάλυσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας
δεδομένων;

3.5 Αν ΝΑΙ στη 3.4, ποιες τεχνολογίες υποστηρίζει;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Business
Intelligence
tools
Decision
Support
Systems
Data warehouse
Data cleansing
Data marts
Personalization
Workflow
automation
Data mining
Corresponding
analysis
Cluster analysis

3.6 Το σύστημα στηρίζεται στα πρότυπα του internet (HTTP,
XML, Java);
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ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.7 Ποιο είναι το κανάλι πρόσβασης στη λειτουργικότητα
του συστήματος (από χρήστες και πελάτες); Σε κάθε

περίπτωση, η εφαρμογές απαιτούν «Zero
Footprint» στον Client

Enterprise desktop
Self-service desktop
Call center desktop

3.8 Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης (configuration)
του προϊόντος με βάση τις ανάγκες της επιχείρησηςπελάτη;

ΝΑΙ

3.9 Υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού προσαρμοσμένων
(custom) εφαρμογών στο internet (web-based
application);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

3.10 Τυχόν προσαρμογές (customizations) του προϊόντος
επηρεάζουν την αναβάθμισή του με νεότερες εκδόσεις;

ΝΑΙ

Αν πειραχτεί ο κώδικας, ΝΑΙ, αν γίνει μόνο
παραμετροποίηση, ΟΧΙ

ΟΧΙ

3.11 Υπάρχει ευελιξία στην οθόνη του χρήστη (εμφάνιση
πεδίων που έχουν προστεθεί στην βάση δεδομένων ή
αφαίρεση κάποιων που δεν χρησιμοποιούνται);

NAI

3.12 Το προϊόν δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία
προσαρμοσμένων (custom) αναφορών;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

OXI

Crystal Reports
Business Objects
3.13 Αν ΝΑΙ στην 3.12, με ποια εργαλεία συνεργάζεται;

3.14 Αν στην 3.13 είναι άλλο εργαλείο, τότε ποιο είναι;

Oracle Discoverer
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4. Προϋποθέσεις εγκατάστασης στην επιχείρησηπελάτη.
4.1 Απαιτείται η ύπαρξη ERP συστήματος;
4.2 Απαιτείται κάποια ελάχιστη τεχνολογική υποδομή για
να εγκατασταθεί το σύστημα;
4.3 Αν ΝΑΙ στην 4.2, ποια;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

1) Στην περίπτωση του Oracle on Demand, μόνο ένας Web Browser
2) Διαφορετικά, τουλάχιστον ένας Server (Applications / Dbase) που
μπορεί να είναι και Linux για να μειωθούν τα κόστη.

4.4 Πόσο χρόνο κατά μέσο όρο απαιτεί η εγκατάσταση;

Ξεκινάει από 1 μήνα,
μαζί με την
εγκατάσταση.

4.5 Αν δεν υπάρχει τεχνολογική υποδομή στην επιχείρηση
και δεν χρησιμοποιείται κανένα πληροφοριακό σύστημα
μπορεί να εγκατασταθεί το προϊόν;

ΝΑΙ

4.6 Αν ΝΑΙ στην 4.5, ο προμηθευτής αναλαμβάνει να
βοηθήσει την επιχείρηση-πελάτη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.7 Εάν στην πορεία μεταβληθούν οι επιχειρησιακές
λειτουργίες του πελάτη, μπορεί το σύστημα να
επαναδιαμορφωθεί (re-configure);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

4.8 Ο προμηθευτής συνεργάζεται με κάποια εταιρία
consulting; Με όλες τις μεγάλες, KPMG,

ΝΑΙ

Accenture, PriceWaters Coopers, Delloitte,
Gemini E&Y,ATOS Origin αλλά και
Integrators , όπως η Singular, Intracom,
InfoQuest, ALTEC και άλλοι.

ΟΧΙ

4.9 Αν ΝΑΙ στην 4.8 με ποια;
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από τον προμηθευτή
4.10 Οι απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη
εγκατάσταση του συστήματος (δηλαδή από την
από την επιχείρηση
αναγνώριση των αναγκών του πελάτη μέχρι την
consulting
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη του
συστήματος) από ποιόν καλύπτονται;

Εξαρτάται από το τι θέλει ο πελάτης

4.11 Η εκπαίδευση της επιχείρησης-πελάτη πως
πραγματοποιείται;

Εξαρτάται από το τι θέλει ο πελάτης

από κοινού με την
επιχείρηση-πελάτη
Εκπαίδευση
χρηστών-κλειδιά
(διαχειριστών
συστημάτων-system
administrators)
Εκπαίδευση όλων
των χρηστών

4.12 Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός χρηστών που
απαιτείται για να συμφέρει στην επιχείρηση-πελάτη η
εγκατάσταση;

Μια μικρή
επιχείρηση μπορεί να
επιλέξει το Oracle on
Demand

4.13 Ποιο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες > 15 εκατ. Ευρώ
απευθύνεται;
Παρακαλώ να μας δώσετε μία λίστα πελατών με εφαρμογές του συστήματος
CRM της επιχείρησής σας, όπως επίσης και μία σύντομη καταγραφή των
δομικών μερών του συστήματος και των λειτουργιών τους.
Demo της επιχείρησης: κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης του
συστήματος στο πανεπιστήμιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ποιο είναι το
πρόσωπο επικοινωνίας γι’ αυτό το σκοπό;
Σημειώνεται ότι όσον αφορά το ερωτηματολόγιο της Oracle, το υπεύθυνο
στέλεχος έστειλε υλικό σχετικό με την εγκατάσταση του Oracle CRM σε διάφορους
πελάτες της εταιρίας. Επίσης, έδωσε τη δυνατότητα συζήτησης για την περίπτωση
εφαρμογής ενός demo στο πανεπιστήμιο.
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Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι στην ερώτηση 3.7 της ενότητας 3, Zero Footprint
στον Client, σημαίνει ότι δεν απαιτείται λογισμικό εγκατεστημένο στον client
(δηλαδή στον υπολογιστή του χρήστη). Έτσι οποιαδήποτε αναβάθμιση γίνεται μόνο
στον Server.

ΧΡΗΣΙΜΑ PORTALS
Παρακάτω δίνονται ορισμένες διευθύνσεις δικτυακών τόπων (internet portals)
στους οποίους μπορεί κανείς να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα CRM
συστήματα.
1) www.crmuk.co.uk
2) www.CRMCommunity.com
3) www.researchandmarkets.com
4) http://crm.ittoolbox.com
5) www.dbmarketing.com
6) www.darwinmag.com
7) www.destinationcrm.com
8) www.ucap.biz
9) www.intelligentcrm.com
10) http://crm.knowledgestorm.com
11) http://searchcrm.techtarget.com/
12) www.crm-online.de
13) www.crmproject.com
14) www.crm2day.com
15) www.crmindustry.com
16) www.customersat.com
17) www.gii.co.jp
18) www.crm.umontreal.ca The Centre de recherches mathématiques (CRM) of the
Université de Montréal
19) www.crm.sns.it CENTRO DI RICERCA MATEMATICA Ennio De Giorgi
20) http://crm-daily.newsfactor.com
21) www.crmguru.com
22) www.ecustomerserviceworld.com
23) www.crm.org
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24) www.greaterchinacrm.org
25) www.crmmagazine.com
26) www.crm-toolkit.com
27) www.accpaccrm.com
28) www.plant-management.gr
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