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1. Εισαγωγή 
 

Ο όρος Customer Relationship Management ή Marketing (CRM) δηλώνει την μεθοδολογία που 
βοηθά στην επισήμανση και την προσέλκυση των καταναλωτών, μέσα από τη διαδικασία 
ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων (επιχείρηση – πελάτης).  
 
Πρόκειται για μια μεθοδολογία που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής 
διαδικασίας. Στόχος του πελατοκεντρικού χαρακτήρα CRM είναι η διαχρονική πώληση κι 
εξυπηρέτηση πελατών, πιστών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μέσα από ένα συγκεκριμένο 
σύστημα διαχείρισης. 
 
Τα ERP συστήματα αποτελούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που έχουν στόχο την 
υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Τα συστήματα αυτά δεν αποτελούν 
πρόσφατη ιδέα. Ήδη από το 1970 με τα MRP συστήματα (Material Requirement Planning) είχε 
γίνει η αρχή, αλλά τα συστήματα αυτά είχαν ενσωματωμένες πολύ λίγες λειτουργίες. Καθώς 
περνούσαν τα χρόνια προστέθηκαν και κάποιες επιπλέον που αφορούσαν κλάδους όπως τα 
χρηματοοικονομικά και τους ανθρώπινους πόρους. Τα συστήματα αυτά ονομάστηκαν MRP II. 
Αυτή η πρόοδος συνεχίστηκε και στην δεκαετία του ’90 και εν τέλει τα συστήματα αυτά 
ονομάστηκαν ERP. Τα συστήματα αυτά όμως έδιναν περισσότερη έμφαση στις εσωτερικές 
διεργασίες της εταιρίας. Η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη εξοικείωση του 
καταναλωτικού κοινού με αυτή, δημιούργησε την ανάγκη για μια πιο πελατοκεντρική 
προσέγγιση. Το κενό αυτό ήρθαν να καλύψουν τα CRM συστήματα τα οποία αποτελούν μία 
εξέλιξη των κλασικών ERP συστημάτων. 

Καθώς λοιπόν τα συστήματα αυτά κατά βάση αναφέρονται στους πελάτες των εκάστοτε 
επιχειρήσεων κύριοι στόχοι τους είναι ο εντοπισμός των σημαντικότερων πελατών, η αύξηση των 
ποσών που διαθέτουν για καταναλωτικές δαπάνες, ο περιορισμός των απωλειών στην 
καταναλωτική βάση και η δημιουργία πιστού αγοραστικού κοινού. Έτσι σε γενικές γραμμές 
παρατηρούμε πως η εξυπηρέτηση των εξατομικευμένων αναγκών των πελατών η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω μιας συγκεκριμένης και συστηματοποιημένης μεθοδολογίας και προσέγγισης 
αποτελεί τον κύριο σκοπό της εφαρμογής αυτής. Η νέα τεχνολογία και η εξέλιξη του λογισμικού 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπουν τον προγραμματισμό και την ενεργοποίηση επαφών 
με τους πελάτες, με βάση την ίδια την αγοραστική συμπεριφορά και τις συνήθειες τους, τις 
οποίες μπορούμε να γνωρίζουμε σε αρκετά μεγάλο βάθος και αυτό ακριβώς είναι που 
εκμεταλλεύεται και το CRM. 
 
Στις προτεραιότητες της μεθοδολογίας αυτής τοποθετείται η συγκέντρωση των συγκεκριμένων 
και σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικών μεταξύ τους αναγκών, που έχουν οι πελάτες. Επίσης 
προτεραιότητα έχει η τοποθέτηση σειράς ενεργειών από τη πλευρά των επιχειρήσεων, με τελικό 
σκοπό την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. Κυρίαρχο στοιχείο του CRM είναι η αλλαγή 
που φέρνει στην επιχειρηματική σκέψη και δομή, μέσα από τις διευκολύνσεις και φυσικά τις 
προοπτικές κέρδους.  
 
Πρόκειται για μία επιτυχημένη μέθοδο , που εγκαινιάστηκε στο εξωτερικό κυρίως κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ’70, εξελίχθηκε σε αυτή του ’80 αλλά γνώρισε την πιο σημαντική της 
ώθηση στα τέλη του ’90, λόγω της μεγάλης εξέλιξης των πληροφοριακών συστημάτων και των 
εφαρμογών τους. 
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2. Γενική Περιγραφή – Πως ένα CRM βοηθά στη 
Λειτουργία μιας Επιχείρησης 

 
2.1: Στόχοι CRM Συστημάτων 

Το CRM στις επιχειρήσεις που το χρειάζονται μπορεί να δώσει αξιόλογο ανταγωνιστικό 
προβάδισμα. Γενικά, αυτό συμβαίνει για τρεις κυρίως λόγους: 

1. Λόγω της αυτοματοποίησης πολλών διαδικασιών, άρα και αυτόματης παροχής μέρους των 
υπηρεσιών της εταιρίας. 

2. Λόγω της αξιοποίησης των στατιστικών πληροφοριών που συγκεντρώνονται για το targeting ή 
για τον σχεδιασμό καινούριων πακέτων υπηρεσιών ή ακόμα και την βελτίωση των ήδη 
υπαρχόντων. 

3. Λόγω της αποφυγής ανθρώπινων λαθών κατά τις διεργασίες ελέγχου, υπολογισμού κλπ. 

 
Στην πρώτη περίπτωση, τα εξής προσφερόμενα από το CRM προνόμια, μπορούν πιθανόν να 
ωφελήσουν κάποια επιχείρηση: 

• Οι υπάλληλοι μπορούν να αποθηκεύσουν, να ανακτήσουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες 
και να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις με αυτόματη δρομολόγηση, τοποθέτηση σε ουρά και 
κλιμάκωση αιτήσεων εξυπηρέτησης. 

• Οι αναφορές βοηθούν στον προσδιορισμό συνηθισμένων ζητημάτων υποστήριξης, στην 
αξιολόγηση των αναγκών των πελατών, στην παρακολούθηση των διαδικασιών και στη μέτρηση 
της απόδοσης της εξυπηρέτησης. 

• Οι υπάλληλοι μπορούν εύκολα να κάνουν κοινή χρήση πληροφοριών πωλήσεων και 
παραγγελιών, καθώς και πληροφοριών υποστήριξης, και να τις χρησιμοποιούν για να εντοπίζουν 
τους σημαντικότερους πελάτες και να ιεραρχούν τις ανάγκες εξυπηρέτησης. 
 

Στη δεύτερη περίπτωση: 

• Καταγράφοντας όλες τις κινήσεις και τις σχέσεις του πελάτη με την εταιρία, δημιουργούνται 
αυτόματα στατιστικές έρευνες που χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα 
μελλοντικά σχέδια της εταιρίας. 

• Αυτόματα δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία να προτείνει σε συγκεκριμένους πελάτες προϊόντα 
που είναι πιθανό να τους ενδιαφέρουν λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό αγορών τους και τις 
τελευταίες τους κινήσεις 
 

Και στην τρίτη περίπτωση: 

• Καταγραφή όλων των κινήσεων των υπαλλήλων και της επιχείρησης, με αποτέλεσμα όλα τα 
πιθανά διαδικαστικά λάθη να παραμένουν αναστρέψιμα. 

• Καταγραφή όλων των σχέσεων μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων. 
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Διαφορετικά οφέλη προκύπτουν από εφαρμογή σε εφαρμογή CRM συστήματος και από εταιρία σε 
εταιρία που εφαρμόζεται, εφόσον υπάρχουν εκδόσεις CRM διαφόρων εταιριών που μπορούν να 
εφαρμοστούν με διαφορετικούς τρόπους. 

Παρόλα αυτά, το CRM σε μία επιχείρηση μπορεί να ωφελήσει υπό συνθήκες. Μια επιχείρηση που 
επιθυμεί να εγκαταστήσει CRM πρέπει να πληροί προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα έναν 
συγκεκριμένο αριθμό πελατών και κάποιο αριθμό ειδών προϊόντων ή κάποιον κάπως υψηλό 
βαθμό πολυπλοκότητας των εσωτερικών της λειτουργιών. 

 

2.2: Πελάτες και Προμηθευτές 

 
Το CRM μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από την καταναλωτική μεριά και στην αντίστοιχη των 
εμπορικών σας συνεργατών ή προμηθευτών. Μία επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει με πολύ 
χαμηλό κόστος ενδεχομένως και δύο προγράμματα CRM. Ένα για τους πελάτες κι άλλο ένα για 
τους συνεργάτες της.  
 
Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα για Business to Consumer CRM και Business to 
Business CRM. Εξειδικευμένα προγράμματα CRM μπορούν επίσης να δημιουργήσουν στρατηγικές 
συμμαχίες μεταξύ εταιρειών με ομοειδείς πελάτες ώστε όλα τα μέλη της συμμαχίας να κερδίσουν 
από τη διείσδυση σε ακόμα περισσότερους πελάτες, καθώς και να διευρύνουν την γκάμα των 
προϊόντων και υπηρεσιών τους, μέσα από ταυτόχρονη διεύρυνση των δυνατοτήτων 
εξυπηρέτησης. 

Η κύρια εφαρμογή των CRM συστημάτων αφορά, όπως φαίνεται και από το όνομά τους, στη 
διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Τα CRM συστήματα: 

• Ακολουθώντας τον κανόνα “20/80” προσπαθούν να προσφέρουν υπηρεσίες που να εφάπτονται 
στις ανάγκες του καλύτερου 20% των πελατών μιας επιχείρησης. Ο κανόνας “20/80” λέει πως το 
80% του συνολικού τζίρου μιας επιχείρησης προέρχεται μόλις από το 20% των πελατών της, ενώ 
μόνο το 20% προέρχεται από το υπόλοιπο 80% των πελατών μιας επιχείρησης. Έτσι τα CRM 
συστήματα φροντίζουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων πελατών τους 
οποίους διαλέγουν μέσω αναλύσεων όπως στο Differential Marketing. 

• Μπορούν να εντοπίσουν τους πελάτες υψηλού κινδύνου (δηλαδή αυτούς που έχουμε πολλές 
ενδείξεις πως μπορεί να φύγουν) αλλά και να αυξήσουν το χρόνο παραμονής τους. (Για 
παράδειγμα πελάτες που μειώνουν σταδιακά τις παραγγελίες τους ώστε να αποδεσμευτούν από 
την εταιρία μας.) 

• Προωθούν μία ευρεία γκάμα συμπληρωματικών προϊόντων σε πελάτες γνωστοποιώντας έτσι το 
σύνολο των προϊόντων που παρέχει μια επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται κατά πολύ το 
κόστος προώθησης νέων προϊόντων στην αγορά. Παρόλο που ως επί των πλείστον τα CRM 
συστήματα ασχολούνται με τους πελάτες, εντούτοις, επειδή αναπτύχθηκαν μέσα από τα ERP 
συστήματα, περιλαμβάνουν εφαρμογές που ξεφεύγουν ελαφρώς από το αρχικό τους αντικείμενο. 
Μια άλλη εφαρμογή των CRM συστημάτων αφορά τη διαχείριση των σχέσεων με τους 
προμηθευτές. Με τα Business to Business (B2B) CRM μπορούμε να: 

• Κάνουμε αυτόματα και on-line τις τακτικές παραγγελίες. 

• Επικοινωνούμε μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας με τους προμηθευτές. 

• Οργανώνουμε και παρακολουθούμε καλύτερα την πορεία των προμηθευτών μας ως προς τις 
κινήσεις τους στην αγορά κλπ. 
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2.3: To CRM ως επικοινωνιακό εργαλείο 

Η κατάδειξη και τελική επιλογή πελατών μέσω αξιολογικών μεθόδων προκειμένου να γίνει σωστή 
διαχείριση της ανταπόκρισης και του διαλόγου, αποτελούν σημαντικό όπλο στα χέρια των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).  
 
Αν λάβουμε υπόψη το μεγάλο σε όγκο πλήθος των καταναλωτών, οι δυνατότητες που παρέχει το 
Internet είναι μεγάλες. Σκεφθείτε μόνο πόσες συναλλαγές λαμβάνουν χώρα καθημερινά και θα 
κατανοήσετε την εξυπηρέτηση που παρέχει το νέο αυτό μέσο. Βασική επίσης πρόκληση είναι οι 
μεγάλες αλλαγές που επιφέρει το CRM στον τρόπο με τον οποίο οριοθετούνται και υλοποιούνται 
τα πλάνα επικοινωνίας των εταιρειών.  
 
Το CRM ήλθε να αντικαταστήσει παραδοσιακές επικοινωνιακές τακτικές και να δημιουργήσει 
νέους όρους και δεδομένα στην αγορά. Αντί πρώτα οι πελάτες να ζητούν κάτι το οποίο 
ενδεχομένως να μην μπορεί με άμεσο τρόπο να παράσχει μία επιχείρηση, ο καινούριος 
σχεδιασμός μέσα από τον προσδιορισμό των αναγκών του πελατολογίου, προχωρά σε 
προβλέψεις.  
 
Μία επιχείρηση μπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει τις ανάγκες του πελάτη και να 
ανταποκρίνεται με ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος. Παράλληλα, μειώνει το κοινό που φεύγει 
από το κατάστημα δίχως να προχωρά σε αγορές λόγω του προεντοπισμού των αγοραστικών 
διαθέσεων.  
 
Μία επιχείρηση επίσης με αυτό τον τρόπο έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε δρόμους ανάπτυξης 
τα προϊόντα της, καθώς μέσα από ασφαλή και συγκεντρωμένα στοιχεία, θα μπορέσει να 
αξιολογήσει την προοπτική τους και τα τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Εκτός των 
άλλων θα μειώσει και το κόστος καθώς οι πελατοκεντρική διάθεση του συστήματος θα οδηγεί τη 
γραμμή παραγωγής. 
 
Το CRM ουσιαστικά φέρνει μία συνολική αλλαγή της φιλοσοφίας και της δομής μίας επιχείρησης. 
Η λέξη κλειδί είναι ο πελάτης. Η αξιοποίηση της επαφής με τον πελάτη και τις προσωπικές του 
εμπειρίες, δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν, το οποίο πλέον λαμβάνει διαφορετικές 
διαστάσεις. 

 

2.4: Το CRM και η αξία μιας βάσης δεδομένων 

Όλες οι εφαρμογές του CRM έχουν ένα κοινό και σε μεγάλο βαθμό καθοριστικό παρονομαστή. Τη 
βάση δεδομένων (Data Base). Η βάση δεδομένων με τη χρήση εξειδικευμένου software 
(λογισμικού προγράμματος) επιτρέπει τη συλλογή, χρήση ανάλυση και τελική αξιολόγηση των 
υπαρχόντων στοιχείων του καταναλωτικού κοινού, δίνοντας βοήθεια στη διαχείριση αυτών των 
πληροφοριών. Οι εφαρμογές της βάσης δεν έχουν μονοδιάστατο χαρακτήρα, αλλά 
χαρακτηρίζονται από πολλαπλές λειτουργίες κι εναλλαγή. 
 
Στο Customer Relationship Management η επικοινωνία έχει άμεση σύνδεση με τη γνώση των 
χαρακτηριστικών αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή. Μπορεί με τον τρόπο αυτό μία 
επιχείρηση να ενημερωθεί για μία σειρά θεμάτων όπως: 

- Ποια τα είδη που καταναλώνει περισσότερο ο πελάτης; 
- Σε ποιες ποσότητες; 
- Με ποιον τρόπο; 
- Τι άλλου είδους αγορές πραγματοποιεί; 
- Ποια είναι τα κανάλια αγορών στα οποία καταφεύγει;  
- Για ποιους λόγους διακόπτει τις αγορές του και σε ποια άλλα προϊόντα προσανατολίζεται; 
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Οι μεγάλες εταιρείες που εφαρμόζουν το mail order λοιπόν, πραγματοποιούν και Customer 
Relationship Management, γνωρίζοντας ονομαστικά τους πελάτες τους, το ιστορικό αγορών, 
επαφών, ανταπόκρισης και διαχειρίζονται διαχρονικά τη σχέση μαζί τους, μέσα από βάσεις 
δεδομένων.  
 
Ανά πάσα στιγμή γνωρίζουν τη συνολική αξία των πελατών τους, μέσα από τις συνήθειες τους 
και παράλληλα έχουν ένα αυτοματοποιημένο πελατοκεντρικό σύστημα αποστολής, τιμολόγησης, 
αποθήκευσης, εξυπηρέτησης, ενημέρωσης, και κοστολόγησης. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να 
οδηγήσουν μία επιχείρηση σταδιακά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
 
Η τεχνολογία δίνει με τον τρόπο αυτό σαφή επικοινωνιακά εργαλεία και βρίσκει τα σημεία 
επαφής καταναλωτή - μάρκας. Μία σειρά μεθόδων που θα αναλυθούν στην πορεία των άρθρων, 
όπως τα τηλεφωνικά κέντρα, οι κάρτες και οι προσφορές, θα τονώσουν την επικοινωνία της 
επιχείρησής σας και θα της δώσουν επιπρόσθετα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  
 
Η περίοδος της μαζικής επικοινωνίας, θεωρείται πλέον αρκετά ξεπερασμένη, καθώς 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τα καταναλωτικά ΘΕΛΩ ανά πελάτη. Σε μία 
περίοδο όπου ο καταναλωτής μπορεί πλέον να αγοράζει μέσω ενός τηλεκοντρόλ, χρειάζεται μία 
διαφορετική μέθοδος προσέγγισης. Η περίοδος της μαζικής παραγωγής και της πολιτικής των 
χαμηλών τιμών, δεν ανταποκρίνεται πια σε αυτά που ένας απαιτητικός καταναλωτής ζητά. 
 
Η πελατοκεντρική πλέον οπτική της αγοράς, λέει ότι ένας πελάτης για να αγοράσει ένα προϊόν θα 
πρέπει να βρει μέσα σε αυτό στοιχεία του εαυτού του. Επομένως έννοιες όπως το data base ή το 
one to one marketing δε μπορούν να σας αφήνουν επιχειρηματικά αδιάφορους. 

 

2.5: Πως χρησιμοποιείται το CRM 

Έστω ότι διαθέτoυμε ένα μικρό κατάστημα και επιδιώκουμε την καλύτερη επικοινωνία μας με 
τους πελάτες. Το Internet αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, λόγω των οικονομιών 
και του διαδραστικού τρόπου επαφής που εξασφαλίζει με τον καταναλωτή.  
 
Μέσα από το ήδη υπάρχον πελατολόγιο, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία βάση δεδομένων που 
θα μας επιτρέψει να έχουμε συγκεντρωμένο στον υπολογιστή μας το αγοραστικό μας κοινό. 
Συντάσσουμε μία ενημερωτική επιστολή των προσφορών που το κατάστημα μας παρέχει και με 
βάση την ηλεκτρονική μας data base, σε μηδενικούς χρόνους θα αποστέλλουμε τη συγκεκριμένη 
επιστολή σε εκατοντάδες ανθρώπους (direct mail).  
 
Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε την ταλαιπωρία των ταχυδρομείων, το συνωστισμό και φυσικά 
την αγωνία αν οι επιστολές πήγαν στους τελικούς αποδέκτες τους. Αν διανέμουμε τα φυλλάδιά 
μας στους δρόμους, κατορθώνουμε να μην προχωρήσουμε στην δαπάνη διανομής των 
φυλλαδίων, του κόστους εκτύπωσής τους και της χρονοβόρας επίβλεψης όλων των παραπάνω 
διαδικασιών.  
 
Μέσα από ειδικά προγράμματα, θα μπορέσουμε να ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα 
το καταναλωτικό μας κοινό, να αποστέλλουμε ακόμα και ευχετήριες κάρτες, τονώνοντας σε 
σημαντικό βαθμό τους δεσμούς του καταστήματός μας με τον πελάτη.  
 
Εκτός των άλλων και οι πελάτες μας θα μπορέσουν μέσω των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων να 
μας απευθύνουν όποια ερώτηση θεωρούν κρίσιμη για τις αγορές τους, γλιτώνοντας αρκετό από 
τον πολύτιμο μας χρόνο που θα χρειαζόταν εντός του χώρου πώλησης. 
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2.6: Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για την εισαγωγή ενός CRM 
συστήματος; 

Πολλές επιχειρήσεις κατά την ίδρυση και έναρξη της λειτουργίας τους έχουν ως στόχο έναν 
σχετικά μικρό αριθμό πελατών. Με το πέρασμα του χρόνου όμως ο αριθμός των πελατών μπορεί 
να αυξηθεί και μαζί του να αυξηθούν οι απαιτήσεις καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης 
προς τρίτους. Όσο οι απαιτήσεις είναι λίγες αλλά παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ανάπτυξης, η 
επιχείρηση πρέπει να αρχίσει μια έρευνα σχετικά με τα CRM συστήματα , να δει ποια είναι τα 
πιθανά προβλήματα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει στο μέλλον και πως αυτά θα μπορούσαν 
να επιλυθούν ή έστω να απλοποιηθούν μέσω των CRM συστημάτων. Μια πρόχειρη απάντηση στο 
αν και κατά ποσό είναι αναγκαίο ένα CRM σύστημα για μια επιχείρηση μπορεί να δοθεί 
απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 
• Έχουν οι βασικοί σας πελάτες πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά; 

• Παρέχετε μεγάλη ποικιλία προϊόντων η υπηρεσιών; 

• Οι πελάτες σας σε τακτική βάση αντικαθιστούν ή προσθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες που 
διαθέτετε; 

• Συναλλάσσεστε με τους πελάτες σας με διάφορους τρόπους, όπως μέσω καταστημάτων, μέσω 
Internet ή μέσω τηλεφώνου; 

• Έχετε πολλά γραφεία ή και μετακινούμενους υπαλλήλους ώστε να χρειάζεστε εύκολη κοινή 
χρήση και διαχείριση πληροφοριών πελατών από όλες τις πηγές; 

 
(Αρκετές θετικές απαντήσεις δείχνουν πως κρίνεται χρήσιμη - αν όχι απαραίτητη - η χρήση CRM 
συστήματος) 

Εφόσον κριθεί πως μια επιχείρηση είναι έτοιμη να εισάγει κάποιο CRM σύστημα στο δυναμικό της 
είναι πολύ εύκολο η απόφαση αυτή να υλοποιηθεί. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη σειρά εμπορικού 
λογισμικού που συλλέγει βασικές πληροφορίες πελατών , όπως ιστορικό πωλήσεων, προτιμήσεις, 
στοιχεία επικοινωνίας καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία και τα χειρίζεται με τρόπο χρήσιμο και 
εύκολο στη διαχείριση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία, το CRM έχει γίνει το 
κύριο σημείο εστίασης πολλών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. 
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3. Ο Ρόλος του CRM στην Επιχείρηση – Πλεονεκτήματα 

 

3.1: Τα οφέλη του CRM 

H μεγάλη υπόσχεση του CRM είναι η δυνατότητα ανταπόκρισης στις εξατομικευμένες ανάγκες 
των πελατών με μία συστηματοποιημένη μεθοδολογία. Η νέα τεχνολογία και η εξέλιξη του 
λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπουν τον προγραμματισμό και την 
ενεργοποίηση επαφών με τους πελάτες, με βάση την ίδια την αγοραστική συμπεριφορά και τις 
συνήθειες τους, τις οποίες μπορούμε να γνωρίζουμε σε αρκετά μεγάλο βάθος. 

Τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ενός CRM είναι τα εξής: 

• Εντοπισμός σημαντικότερων πελατών 
 

• Αύξηση των ποσών που διαθέτουν για καταναλωτικές δαπάνες 
 

• Στόχευση της εμπορικής επικοινωνίας 
 

• Περιορισμός των απωλειών στην καταναλωτική βάση 
 

• Δημιουργία πιστού αγοραστικού κοινού 

Για μια επιχείρηση με λίγους υπαλλήλους, οι λειτουργίες ενός CRM software, μπορούν εύκολα να 
γίνονται από τους ίδιους τους υπαλλήλους οι οποίοι χειροκίνητα αντλούν πληροφορίες Όμως, για 
την ανάπτυξη ενός οργανισμού, η κοινή χρήση των πληροφοριών των πελατών, από ομάδες και 
τμήματα, μέσω ενός CRM software, έχει στρατηγική σημασία και παρέχει μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα καθώς αυξάνει ο αριθμός των πελατών. Mερικά οφέλη εξυπηρέτησης 
πελατών που παρέχει το CRM software: 

• Οι υπάλληλοι μπορούν γρήγορα να εκχωρούν, να διαχειρίζονται και να επιλύουν περιστατικά με 
αυτόματη δρομολόγηση, τοποθέτηση σε ουρά και κλιμάκωση αιτήσεων εξυπηρέτησης 

• Οι αναφορές βοηθούν στον προσδιορισμό συνηθισμένων ζητημάτων υποστήριξης, στην 
αξιολόγηση των αναγκών των πελατών, στην παρακολούθηση των διαδικασιών και στη μέτρηση 
της απόδοσης της εξυπηρέτησης. 

• Οι υπάλληλοι μπορούν εύκολα να κάνουν κοινή χρήση πληροφοριών πωλήσεων και 
παραγγελιών, καθώς και πληροφοριών υποστήριξης, και να τις χρησιμοποιούν για να εντοπίζουν 
τους σημαντικότερους πελάτες και να ιεραρχούν τις ανάγκες εξυπηρέτησης. 

 

3.2: Εστιάζοντας στους σημαντικούς πελάτες με την βοήθεια του CRM 

Από τη σωστή διερεύνηση και ανάλυση των στοιχείων που μας προσφέρει το CRM, μπορούμε να 
βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα για κάθε προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία. 
 
Αυξάνοντας το χρόνο παραμονής των πελατών για τους οποίους έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι 
είναι έτοιμοι να φύγουν (πελάτες υψηλού κινδύνου). Ένα παράδειγμα είναι ένας σημαντικός 
πελάτης ο οποίος πρόκειται να διακόψει την πιστωτική κάρτα και σταματάει τις χρεώσεις για να 
μειώσει το υπόλοιπό του και σταδιακά να αποδεσμευτεί. 
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Προωθώντας άλλα συμπληρωματικά προϊόντα σε πελάτες οι οποίοι έχουν περιορισμένη γκάμα και 
γνώσεις για την αγορά. Με αυτό τον τρόπο γνωστοποιούμε περαιτέρω τα παρεχόμενα είδη και 
δημιουργούμε διεύρυνση των προοπτικών πώλησης της επιχείρησης.  
 
Επικεντρώνοντας στη διατήρηση των πιο επικερδών πελατών τους οποίους μπορούμε να 
ανακαλύψουμε με ανάλυση όπως είναι το Differential Marketing. Με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορέσουμε να τους δώσουμε επιπλέον κίνητρα να καταναλώσουν ακόμα πιο πολύ, παρέχοντάς 
τους επιπρόσθετες διευκολύνσεις.  
 
Βέβαια η προσπάθεια απόκτησης ακόμα πιο πολλών πελατών, είναι παράλληλη και σε μεγάλο 
βαθμό έχει να κάνει με την εστίαση στην παροχή υψηλότερης αξίας ειδών. 
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4. Κατηγορίες CRM 

 

Όταν πρόκειται για την εφαρμογή των CRM, έξι γενικές ταξινομήσεις είναι δυνατόν. Αυτές είναι:  

• Λειτουργικό CRM (Operational CRM) 
• Αναλυτικό CRM (Analytical CRM) 
• CRM Πληροφοριών Πωλήσεων (Sales Intelligence CRM) 
• Διαχείριση Εκστρατείας (Campaign Management) 
• Συνεργατικό CRM (Collaborative CRM) 
• CRM Σχέσεων Καταναλωτών (Consumer Relationship CRM) 

 
 

Λειτουργικό CRM 

Το λειτουργικό CRM σημαίνει την υποστήριξη των διαδικασιών των επιχειρήσεων, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την επαφή του πελάτη (πωλήσεις, μάρκετινγκ και εξυπηρέτηση). Οι στόχοι που 
προκύπτουν από αυτές τις διαδικασίες προωθούνται στους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για 
αυτές, και παρέχεται η πληροφορία που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των στόχων 
και των διεπαφών για εφαρμογές, ενώ καταγράφονται οι δραστηριότητες με τους πελάτες για 
περαιτέρω αναφορά. 

Το λειτουργικό CRM παρέχει τα ακόλουθα οφέλη: 

• Παραδίδει το εξατομικευμένο και αποδοτικό μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, και την υπηρεσία 
μέσω της πολυδιαυλικής συνεργασίας.  
• Επιτρέπει μια σφαιρική άποψη του πελάτη ενώ αλληλεπιδρά μαζί του. 
 

Οι άνθρωποι των πωλήσεων και οι μηχανικοί υπηρεσίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην 
πλήρη ιστορία όλης της αλληλεπίδρασης πελατών με την επιχείρησή, ανεξάρτητα από το σημείο 
επαφής. 

 

 
Αναλυτικό CRM  

Στο αναλυτικό CRM, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσα στο λειτουργικό CRM ή/και σε άλλες 
πηγές, αναλύονται στους πελάτες του τμήματος για να προσδιορίσουν τη δυνατότητα να 
ενισχυθεί η σχέση πελατών. Η ανάλυση πελατών μπορεί χαρακτηριστικά να οδηγήσει στις 
στοχοθετημένες εκστρατείες στο μερίδιο αύξησης του πορτοφολιού του πελάτη. Τα παραδείγματα 
των εκστρατειών που απευθύνονται προς τους πελάτες είναι:  

• Απόκτηση. 
• Διατήρηση: Διατηρώντας τους πελάτες που φεύγουν λόγω της ωριμότητας ή της τριβής. 
• Πληροφορίες: Παροχή των έγκαιρων και κανονικών πληροφοριών στους πελάτες.  
• Τροποποίηση: Αλλαγή των λεπτομερειών της φύσης συναλλαγών της σχέσης των πελατών. 

Η ανάλυση καλύπτει χαρακτηριστικά αλλά δεν περιορίζεται σε:  

• Υποστήριξη απόφασης: Ταμπλό, υποβολή έκθεσης, μετρικές, απόδοση κ.λπ.  
• Προβλεπτικό μοντέλο των ιδιοτήτων πελατών. 
• Στρατηγική και έρευνα. 
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Η ανάλυση των στοιχείων πελατών μπορεί να αφορά μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
αναλύσεις:  

• Διαχείριση και ανάλυση εκστρατείας. 
• Βελτιστοποίηση καναλιών επαφών. 
• Βελτιστοποίηση επαφών. 
• Απόκτηση / επα-ενεργοποίηση / διατήρηση πελατών.  
• Κατάτμηση πελατών. 
• Μέτρηση / αύξηση ικανοποίησης πελατών. 
• Βελτιστοποίηση κάλυψης πωλήσεων.  
• Ανίχνευση και ανάλυση απάτης.  
• Οικονομικές προβλέψεις. 
• Βελτιστοποίηση τιμολόγησης. 
• Ανάπτυξη προϊόντων.  
• Αξιολόγηση προγράμματος.  
• Αξιολόγηση του κινδύνου και διαχείριση.  

Η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων αντιμετωπίζονται ως συνέχιση και επαναληπτική 
διαδικασία. Ιδανικά, οι επιχειρησιακές αποφάσεις καθορίζονται με την πάροδο του χρόνου και 
ανατροφοδοτούνται από την προηγούμενη ανάλυση και τις αποφάσεις. Επομένως, τα 
περισσότερα επιτυχή αναλυτικά προγράμματα CRM εκμεταλλεύονται μια αποθήκη εμπορευμάτων 
- στοιχείων για να παρέχουν τα κατάλληλα στοιχεία. Η επιχειρησιακή νοημοσύνη είναι μια 
σχετική πειθαρχία που προσφέρει λίγο περισσότερη λειτουργία ως χωριστά προγράμματα 
εφαρμογών. 

 

CRM Πληροφοριών Πωλήσεων 

Το CRM Πληροφοριών Πωλήσεων είναι ανάλογο του αναλυτικού CRM, αλλά προορίζεται ως ένα 
πιο άμεσο εργαλείο πωλήσεων.  Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις που 
αποστέλλονται στο προσωπικό πωλήσεων σχετικά με: 

• Ευκαιρίες Πωλήσεων 
• Μετακίνηση Πελατών 
• Επιδόσεις Πωλήσεων 
• Τάσεις Πελατών 
• Περιθώρια Πελατών 
• Ευθυγράμμιση Πελατών 

 

Διαχείριση Εκστρατείας 

Η διαχείριση εκστρατείας συνδυάζει στοιχεία του λειτουργικού και αναλυτικού CRM. Οι 
λειτουργίες της διαχείριση εκστρατείας περιλαμβάνουν: 

• Target groups που σχηματίζονται από μια βάση πελατών που προκύπτει από επιλεγμένα 
κριτήρια 

• Αποστολή υλικού σχετικό με μια εκστρατεία (π.χ. ειδικές προσφορές) σε επιλεγμένους 
παραλήπτες χρησιμοποιώντας ειδικά μέσα (π.χ. e-mail, τηλέφωνο, SMS, ταχυδρομείο) 

• Αναζήτηση, αποθήκευση και ανάλυση στατιστικών εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης αντιδράσεων και ανάλυσης τάσεων 
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Συνεργατικό CRM   
 
Το συνεργατικό CRM διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες μέσω όλων των καναλιών 
(προσωπικών, επιστολή, fax, τηλέφωνο, Ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και υποστηρίζει το 
συντονισμό των ομάδων και των καναλιών υπαλλήλων. Είναι μια λύση που φέρνει τους 
ανθρώπους, τις διαδικασίες και τα στοιχεία μαζί έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν καλύτερα 
να εξυπηρετήσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες τους. Το συνεργατικό CRM παρέχει τα 
ακόλουθα οφέλη:  

• Επιτρέπει τις αποδοτικές παραγωγικές αλληλεπιδράσεις πελατών σε όλα τα κανάλια 
επικοινωνιών.  
   • Επιτρέπει τη συνεργασία διαδικτύου για να μειωθούν οι δαπάνες εξυπηρετήσεων πελατών. 
   • Ενσωματώνει τα κέντρα κλήσης επιτρέποντας την πολυδιαυλική προσωπική αλληλεπίδραση 
πελατών. 
   • Ενσωματώνει την άποψη του πελάτη ενώ δημιουργεί αλληλεπίδραση στο επίπεδο 
συναλλαγής. 

 

CRM Σχέσεων Καταναλωτών 

Τα  CRM Σχέσεων Καταναλωτών καλύπτουν τομείς των συναλλαγών μιας εταιρίας με τους 
πελάτες που διαχειρίζονται από τα τμήματα Ζητημάτων Πελατών και Σχέσεων Πελατών μέσα σε 
μια εταιρία. Αντιπρόσωποι χειρίζονται εσωτερικές επαφές από ανώνυμους καταναλωτές και 
πελάτες. Μπορούν να διευθετηθούν πρώιμες ειδοποιήσεις σχετικά με ζητήματα προϊόντων και να 
παρακολουθηθούν τα πελατειακά συναισθήματα (η φωνή του πελάτη). 
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5. CRM και Διαδίκτυο 

 

5.1: WebCRM / eCRM 

Στις αρχικές του εφαρμογές, το CRM υλοποιούνταν με τη χρήση παραδοσιακών μέσων 
επικοινωνίας, ταξινόμησης και φυσικά πωλήσεων.  
 
Μία εταιρεία πώλησης ρούχων για παράδειγμα, ενημέρωνε τους πελάτες της με έντυπο 
διαφημιστικό υλικό για τις προσφορές της, το οποίο διένειμε door to door ή μέσω ταχυδρομείου. 
Στη συνέχεια ήρθε η τηλεφωνική επαφή, η διοργάνωση δειγματισμών και μέσω πρόχειρων 
σημειώσεων προσπαθούσε να οργανώσει την παραγγελιοληψία. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η 
σημαντική χρονική καθυστέρηση, οι υψηλές δαπάνες και φυσικά οι δυσκολίες στη διαχείριση της 
πώλησης.  
 
Η έλευση του Internet άλλαξε δραστικά την κατάσταση και κατέστησε το CRM ως electronic-CRM 
ή e-CRM. Το χαμηλό κόστος επικοινωνίας του Internet επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συλλέγουν 
και να επεξεργάζονται σε πολύ μικρό χρόνο, μεγάλο όγκο δεδομένων πωλήσεων, ανεξαρτήτως 
της γεωγραφικής περιοχής στην οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές.  
 
Η επίδραση μάλιστα του Internet στο CRM ήταν τέτοια που πλέον ο όρος e-CRM ταυτίστηκε με το 
CRM. Πλέον κανείς δεν θεωρεί μεθοδολογίες CRM, χωρίς τη χρήση της νέας τεχνολογίας της 
τηλεπληροφορικής. 
 
Το Internet προσφέρεται για την ενσωμάτωση διαδικασιών CRM, εφόσον όμως υπάρχει η 
απαραίτητη υποδομή σε μια επιχείρηση. Κατά κανόνα το CRM μπορεί ν’ αξιοποιηθεί από τις 
επιχειρήσεις εκείνες που διαθέτουν κάποιου είδους μηχανογράφηση και στους υπολογιστές τους 
υπάρχουν αποθηκευμένα τα στοιχεία των πελατών τους.  
 
Ωστόσο, επειδή μέχρι πρόσφατα οι πελάτες παρακολουθούνταν μόνον σε ό,τι αφορά στις 
οικονομικές συναλλαγές τους –δηλαδή οι δαπάνες τους και όχι το τι αγοράζουν, σε τι ποσότητα 
κλπ- υπάρχουν δυσκολίες στην υιοθέτηση του νέου μοντέλου λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Ποια είναι δηλαδή τα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικτυακής εφαρμογής σε σχέση με μία τοπική 
εφαρμογή; 

• Δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για μεγάλες databases που κοστίζουν ακριβά και συντηρούνται 
δύσκολα. 

• Δε χρειάζεται ξεχωριστό τμήμα τεχνικών για τη συντήρηση αλλά και τη βελτιστοποίηση των 
μηχανημάτων που θα αποθηκεύσουν και θα επεξεργαστούν όλες τις πληροφορίες. 

• Άμεση πρόσβαση από παντού με μοναδική προϋπόθεση την πρόσβαση στο internet. 

• Μικρή έως ελάχιστη ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού λόγω της ενσωμάτωσής του στη, 
σχεδόν καθολικώς χρησιμοποιούμενη, εφαρμογή του excel της microsoft (λειτουργεί και με 
openoffice αλλά υπάρχουν πιθανότητες δυσλειτουργιών) 
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Μελέτη Περιπτώσεως – Κάρτα ΑΒ Βασιλόπουλος 

Πολλές επιχειρήσεις, έχουν δημιουργήσει υποδομές και εφαρμογές για την υιοθέτηση των νέων 
διαδικασιών CRM στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Κλασική περίπτωση συνιστά η κάρτα AB 
Βασιλόπουλος, η οποία καταγράφει τις συναλλαγές των πελατών των καταστημάτων της 
αλυσίδας Supermarkets. Ο πελάτης έχει κίνητρο να χρησιμοποιήσει τη κάρτα καθώς μετά από 
την κατανάλωση κάποιου ποσού και άνω, γίνεται δέκτης προσφορών. 
 
Για την επιχείρηση η κάρτα ΑΒ συνιστά μια διαδικασία παρακολούθησης της καταναλωτικής 
συμπεριφοράς, προκειμένου να επιτυγχάνει καλύτερο προγραμματισμό των προμηθειών. Η 
εταιρεία διατηρεί στατιστικά στοιχεία αγορών των πελατών της, διακρίνει τις καταναλωτικές 
συνήθειες και προσαρμόζει τη διάθεση προϊόντων στα καταστήματα, ράφια κλπ.  
 
Αντίστοιχες είναι οι κινήσεις και πολλών ακόμη επιχειρήσεων λιανεμπορίου, οι οποίες έχουν 
κατανοήσει τη χρησιμότητα του e CRM, όπως είναι το σύστημα My Grocer των καταστημάτων 
Ατλάντικ ή το ηλεκτρονικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών της Αφοί Βερόπουλοι. 

 

5.2: Το πρώτο WebCRM στην Ελλάδα 

Το πρώτο WebCRM στην Ελλάδα αναπτύσσεται από την Interworks και έχει ως στόχο να 
ελαχιστοποιήσει τις ανάγκες των εταιριών για μεγάλα databases και συχνή τεχνική υποστήριξη, 
αλλά και να μειώσει τις ανάγκες για την εκπαίδευση του προσωπικού, που πολλές φορές 
αποτελούν μεγάλο εμπόδιο στην εφαρμογή ενός CRM συστήματος. Επειδή σε όλο το υπόλοιπο 
άρθρο αναφέρθηκαν αναλυτικά οι λειτουργίες των CRM συστημάτων, η ανάλυση της 
συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής θα περιοριστεί μόνο στις καινοτόμες λύσεις που αυτή 
προσφέρει με ελάχιστη, έως μηδενική αναφορά στις συνηθισμένες λειτουργίες ενός CRM 
συστήματος. Το WebCRM της Interworks είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
έχουν μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τις δραστηριότητες των τμημάτων marketing, 
πωλήσεων και υποστήριξης πελατών, λειτουργώντας ακριβώς όπως οποιαδήποτε τοπική 
εφαρμογή CRM. 

• Τμήμα Marketing: Σχεδίαση και παρακολούθηση οποιασδήποτε προωθητικής ενέργειας της 
επιχείρησης καθώς και στατιστικές αναλύσεις της αποδοτικότητάς της. Υπολογισμός κινδύνου της 
επόμενης διαφημιστικής καμπάνιας αλλά και παρουσίαση πρακτικά βέλτιστων τρόπων 
προώθησης. 

• Τμήμα πωλήσεων: Υποστήριξη και βελτιστοποίηση της απόδοσης των πωλήσεων της 
επιχείρησης μέσω της οργάνωσης και παρακολούθησής τους. Η αξιολόγηση των ραντεβού σε 
σχέση με τις πωλήσεις αλλά και στατιστικές αναλύσεις επί των πωλήσεων (π.χ. Μέσος όρος 
χρονικής διάρκειας μια πώλησης) ολοκληρώνουν την εικόνα των managers για το τμήμα αυτό. 

• Τμήμα υποστήριξης πελατών: Πλήρης καταγραφή των στοιχείων κάθε πελάτη και 
κατηγοριοποίησή τους σε ομάδες που χρήζουν παρόμοιου χειρισμού. Ευκολότερη στατιστική 
ανάλυση της εικόνας που έχει η εταιρία για τους πελάτες αλλά της εικόνας που έχουν οι πελάτες 
για την εταιρία. 
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6. Μελέτες Περιπτώσεων 

 

Pizza Fun: Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του CRM 
 
Παρά το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές CRM είναι πολύ πρόσφατες, αρκετές 
επιχειρήσεις κατόρθωσαν να τις αξιοποιήσουν, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι του 
εγχώριου ανταγωνιστή τους.  
 
Από τα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα μικρομεσαίας επιχείρησης που αξιοποίησε με επιτυχία το 
CRM και μεγάλωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα τους τζίρους της, είναι αυτό της Pizza Fun. Τα 
συγκεκριμένα καταστήματα εστίασης, μέσα από την ηλεκτρονική οργάνωση της βάσης 
δεδομένων τους, κατόρθωσαν να έχουν πλήρη στοιχεία του πελατολογίου τους, ενώ με την 
παράλληλη οργάνωση ενός δυναμικού call center, είχαν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν άμεσα 
τους πελάτες. 
 
Παράλληλα με μία μορφή after sales service προχώρησαν σε ένα σύστημα επιβράβευσης των 
καλύτερων καταναλωτών, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην επικοινωνία. Για παράδειγμα, 
αμέσως μετά την αποστολή μίας παραγγελίας, η τηλεφωνήτρια με ευγενικό τρόπο 
επικοινωνούσε, προσπαθώντας να μάθει κατά πόσο ο πελάτης εξυπηρετήθηκε κι αν αντιμετώπισε 
προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό χτίστηκε μία ιδιαίτερη σχέση. 
 
Παράλληλα με την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων, η εταιρεία ξεκίνησε μία πιο οργανωμένη και 
στοχευμένη αποστολή διαφημιστικού υλικού, χωρίς να δαπανά χρήματα στην «τυφλή» αποστολή 
φυλλαδίων, απλά «πετώντας» τα κάτω από τις πόρτες, όπως συνηθίζεται από τις νεοπαγείς 
αλυσίδες εστίασης. 
 
 
 
Τράπεζα Κύπρου: Εξάπλωση μέσω CRM 
 
Τράπεζα Κύπρου, η οποία είναι ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, με 
δυναμική παρουσία στην Ελλάδα και τη Ρωσία και με δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Αυστραλία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, γίνεται χρήση CRM συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται η ανάκτηση πληροφοριών για τον κάθε πελάτη προσωπικά και η παροχή των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών που του αντιστοιχούν. Επίσης, η περίπου πενταετής χρήση CRM της 
Τράπεζας Κύπρου έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρίας ως προς τον σχεδιασμό 
προϊόντων σχεδιασμένων βάσει των στατιστικών πληροφοριών που προέκυψαν από αυτό, 
καταφέρνοντας να επιτύχουν υψηλότερους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της 
αγοράς. 
 
 
 
Logistics Services Hellas AE: Πλήρης παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
 
Η εταιρία Logistics Services Hellas AE (LSH) μέλος του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. είναι μια νέα 
επιχείρηση (ιδρύθηκε το 1997) με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics 
(αποθήκευση, picking, διανομή, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, ανασυσκευασίες, 
ετικετοκολλήσεις, reverse logistics) για προϊόντα τρίτων (Αποθετών), στην Αττική και την 
υπόλοιπη Ελλάδα.  
 
Η εταιρία έχει την έδρα της στην περιοχή «Θέση Χαβώσι Μαγούλα Αττικής» και διατηρεί επίσης 
και υποκατάστημα (αποθήκη) στο 3ο χλμ. της λεωφόρου Τιτάνα στη θέση Πλακωτό στη Μαγούλα 
συνολικής επιφάνειας 11.000 τ.μ. Εξυπηρετούνται αρκετοί αποθέτες (Bulk & m-logistics), ενώ 
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διακινούνται καθημερινά περισσότερα από 30.000 είδη σε ένα πελατολόγιο 30.000 σημείων 
πανελλαδικά.  
 
Σύμφωνα με την κα Κορομηλά Ιωάννα, Aντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της LSH A.E., 
αποφασίστηκε η αλλαγή του πληροφοριακού τους συστήματος ώστε να καλυφθούν ανάγκες 
ολοκληρωμένης παρακολούθησης και αυτοματοποίησης όλων των εργασιών που αφορούν στις 
κινήσεις της αποθήκης, όπως: 
 
- παραλαβές εμπορευμάτων,  
- τοποθέτηση σε ειδικές θέσεις,  
- ανασυσκευασίες,  
- ανεφοδιασμό θέσεων διαλογής,  
- picking,  
- packing,  
- διαχείριση φορολογικής αποθήκης 
 
Ζητούμενα ήταν επίσης η πληρέστερη και ταχύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση τόσο των 
αποθετών τους όσο και του τελικού πελάτη. Λόγω του μεγάλου όγκου διακινήσεων, της 
πληθώρας των ειδών, αλλά και των αποθετών όλες οι κινήσεις στο πληροφοριακό σύστημα θα 
πρέπει να γίνονται ευέλικτα και στον απαιτούμενο χρόνο. 
 
Η LSH επέλεξε λύσεις ενός μεγάλου ελληνικού s/w house (Singular Software Α.Ε.), για την 
υλοποίηση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που καλύπτουν Εμπορική 
Διαχείριση, Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Παγίων, Εφοδιαστική Διαχείριση Αποθηκών, Third 
Party Logistics (3PL).  
 
Επιπλέον, σημαντικότατο λόγο στην επιλογή αποτέλεσε και το γεγονός ότι η λύση ολοκληρώνει 
τις λειτουργίες Enterprise Resource Planning (ERPs) και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας κάτω 
από ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας όπου όλα τα συστήματα επικοινωνούν αυτόματα μεταξύ 
τους, χωρίς την προσθήκη ετερογενών εφαρμογών. 
 
Σκοπός του έργου  
Ο σκοπός του έργου αλλά και η λύση που δόθηκε επικεντρώθηκε κυρίως στα παρακάτω: 
-- αυτόματη ενημέρωση των ειδών, πελατών ανά αποθέτη 
-- πλήρη παρακολούθηση των αποθετών και σύνδεση τους με είδη 
-- εμφάνιση του λογιστικού υπολοίπου ειδών ανά αποθέτη, εφοδιαστικού υπολοίπου ανά 
αποθέτη, του βιβλίου αποθήκευσης ανά Αποθέτη, συμφωνία λογαριασμών υπολοίπων ανά 
αποθέτη 
-- πλήρη παρακολούθηση των παραλαβών των εμπορευμάτων ανά αποθέτη  
 
Μια παραλαβή μπορεί να είναι προγραμματισμένη ή απρογραμμάτιστη.  
-- αυτόματη ενημέρωση των παραλαβών ανά αποθέτη και αυτόματη δημιουργία συνοδευτικού  
παραλαβής (ΔΑ του προμηθευτή ή το Packing List). Γίνεται σύγκριση του με το πραγματικό  
συνοδευτικό και διόρθωση και κατόπιν δημιουργία εντολής αποθήκης για την εισαγωγή των  
εμπορευμάτων. Στην εφαρμογή καταχωρείται η πραγματική ποσότητα που μετρήθηκε και με την  
οριστικοποίηση της παραλαβής (Δελτίο Εισαγωγής), ενημερώνεται το Εφοδιαστικό & Λογιστικό  
Υπόλοιπο. Τυχόν διαφορές σε σχέση με το συνοδευτικό παραστατικό, επιστρέφονται ως  
πληροφόρηση στον Αποθέτη. Καταγραφή ελλειμμάτων και πλεονασμάτων ανά αποθέτη και  
ενημέρωσή τους  
 
-- αυτόματη εισαγωγή των παραγγελιών των αποθετών 
 
Από τις παραγγελίες εκδίδονται δελτία αποστολής για τους πελάτες των αποθετών και στο τέλος  
κάθε μήνα η LSH τιμολογεί τους αποθέτες με βάση τα στοιχεία τιμολόγησης που έχουν 
συμφωνηθεί ανά αποθέτη και που ενημερώνονται από το υποσύστημα της εφοδιαστικής 
διαχείρισης αποθηκών.  
-- ενημέρωση των αποθετών για τις παραδόσεις προς τους πελάτες τους 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=150
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-- χαρτογράφηση των αποθηκών των οποίων οι θέσεις αποθήκευσης ορίζονται από 3 
προσδιοριστικά χαρακτηριστικά (συστοιχία, κυψέλη, επίπεδο). Οι θέσεις ανήκουν λειτουργικά σε 
διακριτούς τύπους π.χ. storage, picking, κ.λ.π και έχουν αποθηκευτικά χαρακτηριστικά, ώστε να 
προσδιορίζεται η συμπεριφορά τους. Εντός των Αποθηκών έχουν διαμορφωθεί Ζώνες Αποθήκης 
ανά Αποθέτη στο Storage, όπου εκεί κατά προτεραιότητα αποθηκεύονται τα εμπορεύματα τους 
βάσει τύπων θέσεων ανά αποθέτη, τύπου είδους και μεθόδων αποθήκευσης  
-- στο picking 
-- στη διαδικασία packing. 
-- στη σύμπτυξη συσκευασιών. 
--στην παρακολούθηση των εργασιών τελωνειακών χώρων. 
 
 

Οφέλη 
 
Τα σημαντικότερα λειτουργικά και επιχειρηματικά οφέλη που έχουν προκύψει από τη 
συγκεκριμένη λύση είναι: 
 
-- αυτόματη επικοινωνία μεταξύ της LSH και των αποθετών της. 
 
Η επικοινωνία αυτή γίνεται σε καθημερινή βάση τα στοιχεία των οποίων εισάγονται αυτόματα 
στην εφαρμογή Singular Enterprise μειώνοντας σημαντικά το χρόνο καταχώρησης των δελτίων  
παραλαβής από τους αποθέτες αλλά και αποστολής προς τους τελικούς πελάτες καθώς και την  
πιθανότητα λαθών και ασυμφωνιών. 
 
-- πλήρης ενημέρωση των αποθετών για τις κινήσεις που γίνονται από την LSH για λογαριασμό 
τους. 
-- πλήρης αυτοματοποίηση και έλεγχος όλων των διαδικασιών που αφορούν στις αποθήκες και 
στην οργάνωση αυτών. 
-- πλήρης ευελιξία και άμεση εξυπηρέτηση τόσο των αποθετών όσο και των πελατών τους στον  
απαιτούμενο χρόνο, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες και άμεση ανταπόκριση. 
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7. Συμπεράσματα (Είναι αναγκαία η χρήση CRM 
συστημάτων;) 
 

Ανακεφαλαιώνοντας, συμπεραίνουμε πως σε γενικές γραμμές οι σημερινές επιχειρήσεις έχουν 4 
βασικές προτεραιότητες: 

• Την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εισπράξεων. 

• Την εντατικοποίηση των πωλήσεων. 

• Τη μείωση του λειτουργικού κόστους. 

• Τη διακράτηση των πελατών. 

 
Αν παρατηρήσουμε τα οφέλη που παρέχουν τα CRM συστήματα για κάθε μια από τις παραπάνω 
προτεραιότητες θα διαπιστώσουμε και πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη τους. Ας εξετάσουμε λοιπόν 
ποιες είναι οι λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία σε κάθε περίπτωση: 

 
• Σχετικά με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εισπράξεων, τα CRM συστήματα 
προγραμματίζουν τις κλήσεις και τις υπενθυμίσεις στα στελέχη που διενεργούν εισπράξεις, 
εμφανίζουν συγκεντρωτικά την πληροφορία που απαιτείται ώστε να γίνεται η συμφωνία 
υπολοίπου ευκολότερη, κρατούν ιστορικό λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συμφωνίες 
πληρωμής με τον εκάστοτε πελάτη και τέλος παράγουν πληθώρα στατιστικών στοιχείων - 
χρήσιμα σε κάθε είδους διαπραγμάτευση. 

• Για την εντατικοποίηση των πωλήσεων τα CRM συστήματα αξιοποιούν το Internet αλλά και 
άλλα κανάλια επικοινωνίας για την μαζική ενημέρωση πελατών ή πιθανών νέων πελατών, δίνουν 
τα εργαλεία που χρειάζονται για την εύκολη δημιουργία, αποστολή, παρακολούθηση και ανάθεση 
στους πωλητές marketing campaigns. Επίσης συνδυάζουν διασύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο για 
την καταγραφή του follow up στους πελάτες. Ακόμη μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλαπλές 
λίστες (π.χ. λίστα πελατών ή λίστα από emails τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές όπως 
το newsletter list του web site σας) καθώς και να προσωποποιούν τα μηνύματα προς τους 
πελάτες σας πετυχαίνοντας έτσι καλύτερη απόδοση και ανταπόκριση. Τέλος παράγουν πληθώρα 
στατιστικών στοιχείων - χρήσιμα σε κάθε είδους διαπραγμάτευση. 

• Επιπρόσθετα, εξαλείφουν την ανάγκη για πολλαπλές εκτυπώσεις και διακίνηση χαρτιού. Για 
παράδειγμα εσωτερικά σημειώματα, αποστολή/λήψη fax, τήρηση αρχείου σε κλασέρ, 
αλληλογραφία και λοιπά, βοηθώντας έτσι στην δραστική μείωση των απαιτούμενων χρόνων για 
εσωτερικές διαδικασίες και αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα των ανθρώπων οι οποίοι με τη 
σειρά τους πετυχαίνουν περισσότερη και ποιοτικότερη δουλειά. Ακόμη μειώνονται οι πιθανότητες 
λαθών. Για παράδειγμα, λάθη από παραγγελίες οι οποίες λαμβάνονται με τον παραδοσιακό τρόπο 
και οι οποίες προκαλούν αυξημένα κόστη διαχείρισης (επιστροφές, καθυστερήσεις κ.α.). Λάθη σε 
συμβάσεις ή στην διαχείριση έργων και λοιπά. Τέλος μειώνουν τα κόστη στο marketing με την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για προωθητικές ενέργειες καθώς και παράγουν πληθώρα 
στατιστικών στοιχείων - χρήσιμα σε κάθε είδους διαπραγμάτευση. Όλα αυτά έχουν ως 
αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού κόστους. 

• Τέλος σε έναν πολύ σημαντικό τομέα , αυτόν της διακράτησης των πελατών , Τηρούν ένα 
πλήρες προφίλ του πελάτη με όλες τις πιθανές ιδιαιτερότητες του , κρατούν ένα ιστορικό με 
στόχο την αποφυγή παραλείψεων σε βάρος του πελάτη , μπορούν να εξασφαλίζουν την τακτική 
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επικοινωνία (επισκέψεις ή τηλεφωνικές επικοινωνίες) εδραιώνοντας έτσι ένα ισχυρό δεσμό της 
εταιρίας μας στον πελάτη. 

Συνοψίζοντας λοιπόν διαπιστώνουμε πως καθημερινές και απόλυτα αναγκαίες, για την 
επιχείρηση, διεργασίες αυτοματοποιούνται και απλοποιούνται με τη χρήση CRM συστημάτων 
(εφόσον όμως πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις). Έτσι, τα CRM συστήματα κρίνονται 
αναγκαία σχεδόν για κάθε σύγχρονη επιχείρηση καθώς διευκολύνουν το προσωπικό και τα 
στελέχη της και βοηθούν στην αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της. 
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