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شود .در ادامه
های مدیریت ارتباط با مشتری بیان می
شود و هدف
های استفاده از  CRMدر سازمان اشاره می
به ضرورت

ی بین مدیریت ارتباط با
پردازیم .در مورد رابطه
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با بیان انواع سیستم
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با مشتری اشاره می
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سایت در مدیریت الکترونیکی روابط با
الکترونیکی ( )ECRMو مزایای آن ،کاربرد تلفن همراه در  CRMو نقش وب

شود.
مشتریان مطرح و بررسی می

های کلیدی :مشتری ،فناوری اطالعات ،مدیریت ارتباط با مشتری ،مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.
واژه
مقدمه:

نوع مقاله :پژوهشی
احمد عربشاهی کریزی()1و*  ،و سمیرا رجبیان عارفی
 -1استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام
نور ،تهران ،ایران
 -2کارشناس رشتهی مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام
نور ،تهران ،ایران
()2

* عهده دار مکاتبات:
ahmad.arabshahi@gmail.com
تاریخ دریافت95/5/15 :
تاریخ پذیرش95/5/24 :

مناسب ،ایجاد یک پیشنهاد ارزش مناسب،
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مداری
مشتری

یی
مجموعه

های مرتبط با
از فرایندها و استراتژی

افزاری خاص
ست که با نرم
مشتری

شود تا وفاداری مشتریان و
پشتیبانی می
درنهایت سودآوری شرکت را افزایش دهد.
توان به جلب مشتری
از الزامات آن می

مدیریت :نقش و کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت ...

سازی بهترین فرایندها ،باال بردن
نهادینه
انگیزش کارکنان و فراگیری نگهداشت

مشتریان اشاره کرد.

مدیریت ارتباط با مشتری یا

CRM

از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

مشتری ،ارتباط و مدیریت .منظور از

ست که در
ی نهایی
کننده
مشتری ،مصرف
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کننده را داراست .منظور از
آفرین نقش حمایت
روابط ارزش
یی
ارتباط ،ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمندتر از طریق رابطه

یادگیرنده است و مدیریت عبارت است از خالقیت و هدایت یک

وکار مشتری مدار و قرار دادن در مرکز فرایندها
فرایند کسب
و تجارب سازمان.

ی  1990پدید
اصطالح  CRMبا مفهوم امروزی آن از دهه

منظور انتخاب و
وکار به
آمد و در قالب یک راهبرد کسب

مدیریت ارزشمندترین ارتباطات با مشتریان تدوین شدCRM .

ی مشتری محور و فرهنگ پشتیبانی از
نیازمند یک فلسفه

فرایندهای مؤثر بازاریابی ،فروش و خدمات پس از فروش در

سازمان است .فرهنگ مشتری محوری بر مفهومی ساده از

یک بین مشتریان و فروشندگان استوارست .این
به
ارتباط یک

ها ،خریدها
نگرش به هر مشتری به چشم یک فرد با خواسته

Management

 -3مدیریت ارتباط با مشتری یعنی ایجاد و حفظ ارتباط
ی
شخصی با مشتریان سودآور سازمان از طریق استفاده

های اطالعات و ارتباطات.
مناسب از فناوری

عنوان یک فرایند ،متشکل از
 -4مدیریت ارتباط با مشتری به
ها)
های مناسب آن
آوری داده
نظارت بر مشتری (مثل جمع

ها و نهایتاً ایجاد مزیت واقعی
مدیریت و ارزشیابی داده
از اطالعات استخراج شده در تعامل با آنان است.

وکار
 -5مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی جامع کسب
های
ست که فناوری فرایندها و تمام فعالیت
و بازاریابی

سازد.
وکار را حول مشتری یکپارچه می
کسب

توان نتیجه گرفت  CRMاستراتژی
از تعاریف فوق می

سازی سوددهی ،درآمدزایی و رضایت
وکاری برای بهینه
کسب
ی خدمات بر اساس
دهی ارائه
ست که بر اساس سامان
مشتری

گیری از CRM
کند .با بهره
و نیازهای مربوط به خود نگاه می

نیازهای مشتری ،باال بردن سطح رضایت مشتریان مطابق

پردازان هرکدام
گیرد .متخصصان و نظریه
و تحلیل قرار می

شود [.]8
طراحی می

ها موردبررسی
های آن
ارتباط مشتریان با شرکت و نیازمندی

دهند
تعاریف مختلفی از مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می

ها را در چهار گروه کلی با عناوین استراتژی،
توان آن
که می
بندی کرد .برخی از
فناوری ،فرایند و سیستم اطالعاتی طبقه
پردازان
تعاریف مدیریت ارتباط با مشتریان از دیدگاه نظریه

مختلف به شرح زیر است:

 -1مدیریت ارتباط با مشتری یا به عبارتی  ،CRMبخشی

های استفاده از  CRMدر یک سازمان
ضرورت

عنوان یکی از ارکان حیات یک
با توجه به اهمیت مشتری به

توان
سازمان و تأکید  CRMبه این عنصر ،دالیل زیر را می

های استفاده از  CRMدر یک سازمان (با توجه
عنوان ضرورت
به
های هر سازمان) مطرح کرد:
به پیچیدگی و گستردگی فعالیت

از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی و راضی

 -بهبود خدمات

منظور
چنین در راستای مدیریت ارتباط با مشتری و به
هم

ها
 -کاهش هزینه

داشتن مشتریان و تبدیلشان به مشتری دایمی است.
نگه

به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری ،شرکت را یاری

کند.
می

افزارها
ها ،فرایندها ،نرم
ی متدولوژی
 -2مفهوم  CRMمجموعه
ها در مدیریت
هاست که به مؤسسات و شرکت
و سیستم

کند.
ی ارتباط با مشتری کمک می
مؤثر و سازمان یافته
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سازی فرایندهای مشتری محوری
اصول مشتری محوری و پیاده

 رضایت مشتریها مشتری []1
فرد ،حتی با میلیون
 -ارتباط فردبه

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری

توان به ترتیب زیر
اهداف مدیریت ارتباط با مشتری را می

عنوان کرد:
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 -شناختمشتری:

ی هر یک از مشتریان را
ی خدمات بتوانند سابقه
و مهندسان ارائه

آوری اطالعات کامل مشتری،
الف) جمع

بدون مراجعه به این فرد در دسترس داشته باشند .از ابزارها

ج) جذب مشتریان جدید،

مکانیزه اشاره کرد که تمامی عملیات مربوط به مدیریت تماس،

های مشتری،
ب) تحلیل داده

توان به سیستم قدرت فروش
های  CRMعملیاتی می
و روش

های کارکنان،
د) بهبود مهارت

ی فروش را بر عهده دارد .بخش عملیاتی
بورس و مدیریت اداره

های مدیریت ارتباط با مشتری.
و) بهبود فن

وکار یعنی
ی عمومی کسب
طورمعمول شامل سه حوزه
 CRMبه
خودکارسازی عملیات بخش فروش یا  ،SFAپشتیبانی و خدمت

 -تبادالتمشتری:

به مشتری یا  CSSو خودکارسازی عملیات بازاریابی

یا EMA

الف) پاسخ صحیح به درخواست مشتری،

ی اطالعاتی در خصوص رقبا،
کننده
است .بخش بازاریابی فراهم

های ارتباطی،
ج) بهبود مدیریت کانال

فروش برخی از فرایندهای فروش و مدیریت فروش شرکت را

سازی فرایند تجاری،
ب) یکپارچه

د) افزایش اثربخشی و کارایی عملیات سازمانی،

گرایش بازار و متغیرهای کالن محیطی است .بخش مدیریت
آوری و دنبال کردن اطالعات
کند .این بخش به جمع
خودکار می

و) شخصی کردن محصوالت و خدمات.

شناسی مشتریان و
مربوط به عادات خرید ،پسند ،سلیقه ،جمعیت

 -ارزش مشتری:

مأمور خودکارسازی برخی خدمات از قبیل درخواست اطالعات،

پردازد .بخش خدمات مشتری نیز
کارایی کارکنان بخش فروش می

الف) بهبود حفظ مشتریان،
ب) افزایش سود،

دهی (سرویس و پشتیبانی) به مشتری،
ج) بهبود خدمت

د) ایجاد محیط مجازی اینترنتی.
مندیمشتری:
 -رضایت

الف) بهبود کیفیت خدمات به مشتری،

ب) برقراری ارتباطات با مشتری ].[10

های
انواع سیستم

شکایات ،محصوالت مرجوعی و  ...است.
ب CRM -تحلیلی:

رود که
هایی آر می
در  CRMتحلیلی ابزارها و روش

وتحلیل کرده
دست آمده از  CRMعملیاتی را تجزیه
اطالعات به

کند.
های آن را برای مدیریت عملکرد تجاری آماده می
و نتیجه

در واقع  CRMعملیاتی و تحلیلی در یک تعامل دوطرفه

های بخش عملیاتی در اختیار بخش تحلیل
هستند ،یعنی داده
دست آمده
های به
ها نتیجه
گیرند ،پس از تحلیل داده
قرار می

CRM

توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
ها را می
این سیستم
الف CRM -عملیاتی:

ی
در این روش تمامی مراحل ارتباط با مشتری ،از مرحله

بازاریابی و فروش تا خدمات پس از فروش و دریافت بازخورد از

که فروشندگان
نحوی
شود .البته به
مشتری ،به یک فرد سپرده می
مدیریت :نقش و کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت ...

تأثیر مستقیمی بر بخش عملیات خواهد داشت .به کمک

بندی شده و امکان تمرکز
های این بخش مشتریان دسته
تحلیل
شود.
سازمان بر روی بخش خاصی از مشتریان فراهم می
ج CRM -تعاملی:

در این نوع ارتباط مشتری برای برقراری ارتباط با سازمان،
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ترین روش ممکن مانند تلفن ثابت ،تلفن همراه،
از آسان

های موردنظر خود استفاده
دورنگار ،اینترنت و سایر روش

کند CRM .تعاملی به دلیل امکان انتخاب روش از سوی
می

ها تا
آوری داده
که بیشتر فرایندها (از جمع
مشتری و این
پردازش و ارجاع مشتری) در کمترین زمان ممکن به مسؤول

ی
ی مجدد مشتری و ادامه
رسد ،باعث مراجعه
مربوطه می
شود [.]8
ارتباط با شرکت می
ابعاد و عناصر

چه که از تجربه
تواند به آن
مدیریت ارتباط با مشتری ،دانش می
ی مشتری یاد گرفته شده است ،اطالق
ی عملی داده
یا مطالعه
شود .این ابعاد شامل:

 -1یادگیری و ایجاد دانش،

گذاری دانش ،و
 -2انتشار و به اشتراک
گویی دانش است.
 -3پاسخ

ُبعد چهارم CRM ،مبتنی بر فناوری:

CRM

شمارند:
سین ،تسه و ییم عناصر  CRMرا به شرح زیر برمی
ُبعد اول ،تمرکز بر مشتریان کلیدی:

شامل تمرکز گسترده بر مشتری اصلی و تحویل مستمر

ارزش افزوده و برتر به مشتریان کلیدی منتخب از طریق
های شخصی شده و دلخواه است .این بعد شامل:
عرضه
 -1بازاریابی مشتری اصلی،

آمیز
ی دقیق مشتری برای عملکرد موفقیت
داده

CRM

ست .در نتیجه ،فناوری نقش مهمی در  CRMو در
حیاتی

گوید:
کند .قانون پاره تو می
افزایش هوشمندی شرکت بازی می

ی  20درصد
وسیله
 80درصد درآمد و سود یک شرکت به
رو ،این مشتریان برای
شود ،از این
مشتریان آن تأمین می

رسانی
یی برخوردارند و برای خدمت
شرکت از اهمیت ویژه

نحوی باشد که
دهی شرکت به
به این مشتریان باید سازمان

 -2شناخت ارزش دوره عمر مشتری کلیدی،

ها بسیج کند
بتواند منابع خود را در برابر کسب رضایت آن

 -4بازاریابی تعاملی خلق مجدد است.

هاست (مدیریت دانش) و تمام این فرایند
و شناخت مطلوب آن

سازی) ،و
سازی (شخصی
 -3سفارشی

ُبعد دوم ،ایجاد سازمان :CRM

و از طرف دیگر این امر مستلزم مدیریت اطالعات مشتریان

بدون وجود فناوری عملی نخواهد بود [.]7

ی
های گسترده ،گارتنر  8عنصر سازنده
وتحلیل
در پی تجزیه

معنی تغییرات اساسی در روش
در واقع  CRMضرورتاً به

 CRMرا بیان ساخت .ساختار و چهارچوبی برای کمک

های اصلی سازمان در رابطه با شروع آغاز
باید به چالش

سازی را
ی پیاده
وضعیت تجاری خود را بشناسند و نحوه

سازمانی -2 ،الزام منابع سطح سازمان ،و  -3مدیریت منابع

انداز  CRMمورداستفاده
ها و چشم
ی استراتژی
بحث توسعه

ها
هاست .شرکت
وکار شرکت
دهی و فرایندهای کسب
سازمان
 CRMتوجه بیشتری داشته باشند .این ُبعد شامل -1 :ساختار
انسانی است.

ُبعد سوم ،مدیریت دانش:

طبق دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت ،منطق اصلی برای وجود

یک شرکت ،ایجاد ،انتقال و کاربرد دانش است ،از دیدگاه
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ها فراهم کرد تا تصویر کلی سازمان را ببینند،
به سازمان
تواند برای آموزش داخلی و
طراحی کنند .این چارچوب می

های
تواند پایه و اساس ارزیابی توانایی
چنین می
قرار گیرد .هم
موردنیاز و موجود مدیریت ارتباط با مشتری برای کمک به

بردهای آینده قرار گیرد.
درک وضعیت موجود و راه

ها به ایجاد توازن بین
این چهارچوب بر نیاز سازمان

کند .دو عنصر مرکزی
های خود و مشتریان تأکید می
نیازمندی
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ی با ارزش مشتری و همکاری سازمانی) در هم
در شکل (تجربه

مشتری و فناوری اطالعات جدید اشاره کرد که در بین سایر

گیرد و ارزش برای طرفین ایجاد
برقرار کرده ،روابط شکل می

هایی مانند چگونگی حفظ
ها توجه خود را به زمینه
از شرکت

اند که نشانگر مکانی است که افراد با یکدیگر تماس
ادغام شده
شود .بسیاری از مبتکران  CRMاز تمرکز درونی بر سازمان
می

یابی به یک
ی اصلی  CRMدست
که نکته
برند درحالی
رنج می

داران ،صاحبان شرکت و ارزش ایجاد شده برای
توازن بین سهام
مشتری طی روابط سودآور دوجانبه است [( ]12شکل .)1

ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی
رابطه

ها و مؤسسات به لحاظ گسترش فضای
نگرش شرکت

رقابتی ناگزیر بر جلب هر چه بیشتر رضایت مشتری برای

سود بیشتر متمرکز شده است .با گذر از
فروش و کسب
اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین ،مشتری

ها
های سازمان
صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت
به

کنند .بسیاری
روندها ،تغییر مسیر اصلی بازاریابی را تقویت می
روابط مثبت با مشتریان ،چگونگی افزایش وفاداری مشتریان و

ی ارزش عمر مشتری معطوف کردند .بنابراین،
چگونگی توسعه
گرا ،تغییر
بردهای مشتری
ها به سمت راه
بردهای اخیر شرکت
راه

ی خدمات اضافی
ویژه درک نیازهای مشتریان و ارائه
یابد .به
می

ها
ی موفقیت یا شکست شرکت
کننده
عنوان عوامل تعیین
به

شوند [( ]7شکل .)2
شناخته می

های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM
ویژگی
های
های صورت گرفته در ارتباط با ویژگی
با توجه به پژوهش

های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM
 ،CRMویژگی
صورت زیر عنوان کرد:
توان به
را می

که از دیدگاه رقابتی ،بقا و تداوم حیات
نحوی
درآمده است؛ به

تر با
تر و عمیق
* تمرکز بر مستحکم کردن ارتباط نزدیک

مشتریان موجود است.

* سودمندی بیشتر مشتریان فعلی نسبت به مشتریان جدید،

ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ
سازمان
های بازاریابی در حال ظهور
رویکردهای جدیدی در پژوهش

وکار ،افزایش
شدن کسب
توان به جهانی
هستند .از علل تغییر می

تأکید بر اهمیت حفظ مشتری ،اقتصادهای بازار ،اقتصادهای

مشتریان،

گیری تجاری،
وتحلیل اطالعات مشتری برای تصمیم
* تجزیه

های تبدیل شده
* ارتباطات مؤثر با مشتری بر مبنای داده
به اطالعات و بازاریابی اینترنتی،

ها [.]1
ست.پایگاه داده
طریق
بازاریابی از
مشتریفردب
بازاریابی
انتظارات
فاصله
مشتری
جانبه ا
فردبطو سودآور دو
طیه روا
یجاد شده*برای
زدایی ،ارزش ا
مقرراتشرکت و
زمان،صاحبان
فیزیکی،داران،
ی بین سهام
ازن
مدار ،تو
][02

 .0چشمانداز مدیریت ارتباط با مشتری :رهبری ،موقعیت بازار ،گزارهی با ارزش
 .2راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری :هدفها ،بخشبندیها ،تعاملهای مؤثر

 .3تجربهی ارزشمند مشتری ،شناخت الزامات  .4همکاری سازمانی فرهنگ و ساختار درک مشتری،
(نیازمندیها) ،شناخت انتظارات رضایت در مقابل در خصوص کارکنان :مهارتها ،شایستگیها،
مشوقها ،پرداختها و ارتباطات کارکنان
رقابت همکاری و بازخورد ارتباطات مشتری
 .5فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتری :چرخهی عمر مشتری و مدیریت دانش
 .6اطالعات مدیریت ارتباط با مشتری :دادهها و تجزیهتحلیل

 .7فناوری مدیریت ارتباط با مشتری :نرمافزارهای کاربردی ،معماری (طرح) و زیرساختها

 .8سنجشهای مدیریت ارتباط با مشتری :ارزش ،نگهداری ،رضایت ،وفاداری و هزینهی خدمت

[02]-1CRM
هشت عنصر سازندهی ]12[ CRM
شکل  :0هشت عنصر سازندهی شکل

رابطهی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی
مدیریت :نقش و کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت ...
نگرش شرکتها و مؤسسات به لحاظ گسترش فضای رقابتی ناگزیر بر جلب هر چه بیشتر رضایت مشتری
برای فروش و کسبسود بیشتر متمرکز شده است .با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد
نوین ،مشتری بهصورت رکن اصلی و محور تمام فعالیتهای سازمانها درآمده است؛ بهنحویکه از دیدگاه
رقابتی ،بقا و تداوم حیات سازمانها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است.
رویکردهای جدیدی در پژوهشهای بازاریابی در حال ظهور هستند .از علل تغییر میتوان به جهانیشدن
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استراتژیهای سازمانی CRM

عملکرد سازمانی

خدمات متمرکز مشتری
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیریت شکایات
خدمات با کیفیت باال
بههنگام در ارائهی خدمات
دوستی با کارکنان
اتهامات رقابتی در خدمات
سهولت باز کردن حساب /اتخاذ سیاست

افزایش سود
افزایش تعداد مشتریان
رضایت مشتری
حفظ مشتری

درک مشتری از استراتژیهای سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری

خدمات متمرکز مشتری
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیریت شکایات
خدمات با کیفیت باال
بههنگام در ارائه خدمات
دوستی با کارکنان
شارژ رقابتی در خدمات
سهولت باز کردن حساب /اتخاذ سیاست

شکل  -2رابطهی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی []14

شکل  :2رابطهی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی ][04
سازی استراتژی
های کلیدی موفقیت در پیاده
عامل

CRM

های تجاری
هایشان دست یابند .شرکت باید نیاز و هدف
هدف

خود) را تعریف کند و فرایندهای مرتبط با  CRMرا برای
موفق CRM
استراتژی
اجرای یک
استراتژیکCRM
مدیریت مشتری (
مدیریتدرارتباط با
کاربردی
یژگیهای
و

مهندسی مجدد
توسعه
بهبود و
یابی به
هایت
دارد:ویژگی دس
بستگی
کلیدی
هایعامل
پژوهشسه
شرکتی ،به
بازار باداخل
بخشد.ارتباط با
مدیریت
کاربردی
نیازهاهای
اینیژگی
 ،CRMو
ارتباط با
زیردر
گرفته
صورت
توجه به
کارکنان
 -1آموزش
شرکت:میتوان بهصورت زیر عنوان کرد:
 )CRMرا
مشتری (
است.
مشتریان،تر با بخش
تماس
کردنتعامل
ی
مستحکمزمینه
شرکت باید در
کارکنان
مشتریان،
یکباتر و عمیق
ارتباطو نزد
تمرکز بر
*
ببینندبهتا بتوانند
بیشترکاربردی را
تخصصی و
مشتریان جدید،
آموزشنسبت
مشتریان فعلی
هایسودمندی
دوره*
های نوین:
کارگیری فناوری
ضمنتجاری -3،به
کرده و
مشتریان
تجزیه با
طور* مؤثر
به
درگیری
تصمیم
برقراربرای
ارتباطمشتری
اطالعات
وتحلیل
ِ
های سازمان
تغییراتی در زیرساخت
،CRM
کارگیری
های تبدیل شده ببهه
باشند.
بر را دارا
جدید
های
فناوربای
توانایی استفاده
محتاجاینترنتی،
بازاریابی
اطالعات و
مبنای داده
مشتری
ارتباطاتازمؤثر
*
ِ
مقررات کاری جدید،
های جدید است ،مانند
کارگیری فناوری
* بازاریابی فردبهفرد و بازاریابی از طریق پایگاه دادهها [0و] .به

وکار یا  BPRیکی از ابزارهای کارآمد در این
فرایندهای کسب

 -2بازنگری فرایندها و طراحی فرایندهای جدید:

توانند به
ها بدون طراحی خوب و منطقی فرایندها نمی
بنگاه

های اطالعاتی ،فناوری اطالعات و غیره؛ این تغییرات به
بانک

شود [.]8
تحوالتی مفید و مؤثر در سازمان منجر می

عاملهای کلیدی موفقیت در پیادهسازی استراتژی CRM
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مدیریت

سازی CRM
رسانی به مشتری با پیاده
بهبود فرایند خدمت

رسانی
سازی  CRMفرایند خدمت
شود که با پیاده
ادعا می

های
روش
کار ارتباطات را به
یابد .این راه
به مشتری بهبود می

سازد.
زیر آسان می

* فراهم آوردن اطالعات محصول ،اطالعات مصرف
هایی که
سایت
محصول و پشتیبانی فنی از طریق وب
شوند.
معرفیمی

Management

ی فروش،
* کاهش هزینه

* شناسایی و مورد هدف قرار دادن بهتر مشتریان،
های بازاریابی،
* کاهش هزینه
* افزایش وفاداری مشتری،

* افزایش نگهداری مشتری،

* شناسایی روندها و الگوهای مصرف مشتریان،

* کمک به جریان یافتن اطالعات درست و واقعی در هر

* کمک در شناسایی مشکالت بالقوه پیش از بروز مشکل،

جایی از سازمان که موردنیاز باشد،

* فراهم آوردن مکانیزم سریعی برای رسیدگی به مشکالت

هایبازاریابی،
اثربخشیفعالیت

* فراهم آوردن مکانیزم کاربرپسند برای ثبت شکایات مشتری،
و شکایات،

* فراهم آوردن مکانیزم سریعی برای رفع مشکالت
رسانی،
خدمت

ی تعریف کیفیت از دیدگاه مشتری،
* شناسایی نحوه

رسانی برای هر مشتری بر اساس
* طراحی استراتژی خدمت
ها و انتظارات وی،
نیازمندی

سازی سریع،
گیری از اینترنت برای سفارشی
* بهره

ریزی
* فراهم آوردن مکانیزم سریعی برای مدیریت و برنامه
زمانی نگهداری تعمیر و پشتیبانی،

یابی به درک صحیح و کاربردی از ارزیابی مقدار
* دست
تر و مؤثرتر مشتریان جدید،
* جلب سریع

های مشتری،
* درک بهتر از نیازها و خواسته

* تغییر محصوالت و خدمات و متناسب کردن آن با نیازهای
مشتری،

ی مجدد مشتری،
* فراهم کردن شرایط مراجعه

های خریداران [.]10
* درک و نظارت بر گزینش
های اجرایی
چالش

CRM

که یک شرکت به اجرای استراتژی  CRMبپردازد،
پیش از آن

* فراهم آوردن مکانیزمی برای ردیابی قراردادهای مشتری

باید نسبت به مشکالت بالقوه و احتمالی آگاهی داشته باشد
می

های قراردادها ،از دیدگاه مشتری شفاف باشد.
تمام بخش

ها مواجه
سازی  CRMبا آن
ست یک شرکت در پیاده
که ممکن

یی که
گونه
یی یکپارچه به
با شرکت و انجام آن به شیوه

ها مجتمع شود و اطالعات
تواند با سایر سیستم
*  CRMمی

مربوط به حسابداری و تولید را نیز برای مشتریان فراهم

آورد [.]1

مزایای استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

مزایای استفاده از سیستم مدیریت با مشتری که هدف نهایی

مندی مشتریان و بقا در محیط رقابتی است،
آن کسب رضایت
عبارت است از:

مدیریت :نقش و کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت ...

های اصلی
ها مقابله کند .چالش
تا بتواند در مواقع لزوم با آن
شود به شرح زیر است:

اندازی اولیه:
ی راه
 -1هزینه

شود.
های CRMمحسوب می
اندازی اولیه یکی از چالش
هزینه راه

ها بر روی ابزارهای کاربردی مدیریت مشتری،
ست سازمان
ممکن
ست
جا که ممکن
گذاری کرده باشند .از آن
مقدارهای زیادی سرمایه
سختی
بعضی از این ابزارها ،کاربردی اختصاصی داشته باشند ،به

های مختلف به اشتراک گذارد.
ها را در بخش
توان آن
می
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های اطالعاتی است:
به فناوری و سیستم

 -2ابزارهای کاربردی یکپارچه:

اساس چرخههای حیات مشتری و
شناخت بر
دارند که
کاربردی
ابزارهای
ابزارهایها به
ها به سازمان
یکپارچه بر
نیاز دارند که
یی
یکپارچه
کاربردی
سازمان
مشتری،
یی نیاز -1
مدیریت تعامالت صورت
قائلهایی
سازمان
صورت ایجاد
تعامالتمشتری
مشتری وگرفته با
حیات صورت
تعامالت
گرفته با
های
اساس چرخه
شدنکهبینبهمشتریان،
باشد .تمایز
شده -2
مشتری،نمیتوانند  CRMرا از طریق
نیازبا دارند،
مختلف
واحدهای
ها و
مشترین به
گرفته با
تعامالت
مدیریت
زبانبه
هایی که
باشد .سازما
مشتری ایجاد شده
تعامل
پولی -3
شخصیبود.
مشکل خواهد
شان بسیار
پولیو این
واحدهایآورند
هابهواجرا در
سنتی
صورت گرفته بافناوری
مختلف
هایبه زبان
مشتری
کردن خدمات برای هر مشتری.
متناسب ساز و
کار برای-4
های سنتی به
توانند  CRMرا از طریق فناوری
نیاز دارند ،نمی

ی این رابطه برای بازاریابی سنتی
دهنده
جدول ( )1نشان

 -3همکاری بخشهای مختلف:
 CRMیک رویکرد یکپارچه است و نیازمند همکاری بخشهایی از کسبوکارست که قبالً بهصورت
خودمختار عمل میکردند .دادههایی که در یک بخش جمعآوری شدهاند باید در تمام بخشهای
های مختلف:
 -3همکاری بخش
مدیریت روابط مشتری الکترونیکی
دیگر به اشتراک گذارده شوند .ممکنست بعضی از بخشها نسبت به اشتراک دادههای خود با
هایی
 CRMیک رویکرد یکپارچه است و نیازمند همکاری بخش
ها به سمت قدرتمند شدن پیش
بیش از همیشه ،تجارت
دیگران ،اظهار بیمیلی و نارضایتی کنند ].[8

شان بسیار مشکل خواهد بود.
اجرا در آورند و این کار برای

(انبوه) CRM ،و  eCRMاست [.]3

وکارست که قب ً
کردند.
صورت خودمختار عمل می
ال به
از کسب

قاعده شدن
شوند .بی
روند و دچار تغییرات اساسی می
می

اند باید در تمام
آوری شده
هایی که در یک بخش جمع
داده

استفاده از فاکتورهای فناوری اطالعات در CRM

ست بعضی
های دیگر به اشتراک گذارده شوند .ممکن
بخش

ها و به هم پیوستن صنایع ،برخی از این تغییرات
تجارت
اند ولی در
است .این تغییرات برای مدت زیادی با ما بوده

بازاریابی انبوه (سنتی) نیاز به استفادهی گسترده از فناوری اطالعات ندارد ،زیرا که ضرورتی به تمایز قائل
ها نسبت به اشتراک داده
از بخش
گذارند تغییراتی
های خود با دیگران ،اظهار حال حاضر ،افرادی که به این عرصه پا می
شدن بین مشتریان و اختصاصی کردن روابط با آنها احساس نمیشود .ولی در  CRMهرکدام از چهار
میلی و نارضایتی کنند [.]8
بی
کنند .تجارت الکترونیک ،اینترنت
ها ایجاد می
حتی در ماورای این
اقدام مهم زیر ،شدیداً وابسته به فناوری و سیستمهای اطالعاتی است:
ی تجارت را دچار
و وب از جمله مواردی هستند که هسته
 -0شناخت مشتری،
استفاده از فاکتورهای فناوری اطالعات در CRM
اند.
ی صنعت گذاشته
اند .رقبای جدید پا به عرصه
تغییرات کرده
 -2تمایز قائل شدن بین مشتریان،
بازاریابی انبوه (سنتی) نیاز به استفاده
اند که ،بیش از
ها متوجه شده
ی این تغییرات ،سازمان
ی گسترده از فناوری با همه
 -3تعامل با مشتری،
روز بر شدت آن افزوده
هایی که روزبه
اطالعات ندارد ،زیرا که ضرورتی به تمایز قائل شدن بین همیشه ،در مقابل رقابت
 -4متناسب ساز و شخصی کردن خدمات برای هر مشتری.
ها احساس نمی
مشتریان و اختصاصی کردن روابط با آن
های زیاد ،برقراری ارتباط
شود ،بازارهای بزرگ و مشتری
شود .می
جدول ( )0نشاندهندهی این رابطه برای بازاریابی سنتی (انبوه) CRM ،و  eCRMاست ].[3

ولی در  CRMهرکدام از چهار اقدام مهم زیر ،شدیداً وابسته

جدول  -0استفاده از عوامل  ITدر
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درست و مناسب با مشتریان فعلی ،بهترین منبع سودآوری و

[3]-1CRM
استفاده از عوامل  ITدر ]3[ CRM
جدول

مدیریت روابط مشتری الکترونیکی
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مدیریت

Management

دیگر اولین باری که یک
عبارت
رشد بازگشت سرمایه است .به

برخاسته از  CRMاست .ولی تأکید بیشتری بر روی

تر از
تجارت خود را با او گسترش داد .این کار بسیار باصرفه

های کوچک بازار دارد.
ی خدمات متمایز به بخش
ارائه

آید ،باید کاری کرد که او را حفظ کرد و
دست می
مشتری را به
ترین
راستی ،مهم
تالش برای پیدا کردن مشتریان جدید است .به
ها همیشه این بوده است که:
ی سازمان
خواسته

های بازاریابی مستقیم برای فروش و
سازی ،فناوری
شخصی
eCRM

کند تا با برقراری ارتباط
این امکان را برای مشتریان فراهم می

عنوان مشتری بیشتر
های خود را به
مؤثرتر با شرکت ،پتانسیل

ها
صورت فردی تمرکز کرده و به آن
* بر روی مشتریان به

آشکار کنند تا شرکت و مشتری هر دو از این رابطه نفع

جای معامله)،
مدت برقرار کنند (ارتباط به
ها ارتباط طوالنی
* با آن

چنین  eCRMبر روی بستر  CRMو با توجه مضاعف
هم

کننده و مشتری قرار دارند و
هایی که بین تأمین
واسطه

های
ی خدمات به بخش
یک و ارائه
به
چندکاناله ،تعامالت یک

جای همه)،
تک ،به
به
خدمات خود را ارائه دهند (تک

ی موانع و مضراتی که توسط آن دسته از
* از همه
واسطه یا
حاوی ارزش افزوده نیستند ،رهایی یابند (بی

فروش مستقیم به مشتری).

ببرند.

وتحلیل به مشتری ،ارتباطات
بندی ،تجزیه
های تقسیم
به فناوری
کند [.]3
تری از بازار ،رشد می
خاص

ی
مدیریت روابط مشتری ،چیزی جز بازاریابی یا رابطه

ی گذشته ،ما محصوالت
واسطه نیست .در دهه
تک و بی
به
تک

که اکنون
فروختیم ،درحالی
ها می
و خدمات را بر مبنای معامله
خواهیم سعی کنیم که مشتریان خود را حفظ کنیم و
می

ها محصوالت و خدمات هر چه
دست آموریم که آن
اطمینان به

خواهیم ارتباط مستقیم
کنند .ما می
بیشتری از ما خریداری می

شکل  -3بُعدهای مختلف [3] CRM
شکل  -3بُعدهای مختلف ]3[ CRM
ها
با مشتریان برقرار کنیم تا در مورد نیازهای شخصی آن
 eCRMدر شکل ( )4نشان داده شده است .در بازاریابی سنتی (وضعیت
مراحل شکلگیری
اطالعات کسب کنیم تا بتوانیم ارزش طول عمر این ارتباط را
شدهادامه ،مفهوم M
داده در
نشان بود.
همه()4یکسان
برنامهی
انجام میشد
همگان
افزایش دهیم .دنیای مدیریت روابطتولید
برایشکل
بازاریابی در
گیری eCRM
مراحلو شکل
فناوری
برایبا ورود
مشتری
برایبهیک استفاده
تولید یک
بازاریابی
ارتباطی از
کانالهای
(وضعیت
این باحالت
گرفت.میدر
یک نوع
(وضعیت )1
افزایش سنتی
است)2.دربابازاریابی
استفاده
گیرد.
اطالعات بیش از پیش تحت تأثیر قرار
مفهوم eCRM
گیری
شکل
مشتریان منجر
اطالعات در
های اینترنتی واستفاده از
یکسان
همه
بازاریابیبهبرای
ی
ارتباط وبا برنامه
شد
مدیریت می
همگان انجام
فناوری ارتباط
اینترانتی ،مراکز
از کامپیوتر ،شبکه
مشتریان تولید اخ
بتوان
شکلشد تا
CRMباعث
اطالعات
فناوری
استفاده
در
3
برای حالت
در این
گرفت.
مفهوم
های ادامه،
یت در
هایاز قابلبود.
نتیجهسیستم
کاوی و
ابزارهای).داده
یی انبارهای داده و
چندرسانه
یک
به
های ارتباطی از بازاریابی یک
ی ارتباط با (وضعیت  )2با افزایش کانال
عرصه
اتوماسیون بازاریابی ،قادر خواهیم رابود در
داشت.
شد .درنهایت استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت
مشتریان گامی فراتر نهیم [ .]5شکل  -4مراحل شکلگیریاستفاده
eCRM
گیری مفهوم  eCRMشد
ارتباط با مشتریان منجر به شکل

نوآوری در بازاریابی و تفاوت  eCRMبا  CRMدر اثر

های فناوری اطالعات
(وضعیت  .)3در نتیجه استفاده از قابلیت

ی جدید  CRMالکترونیکی یا همان  eCRMاصو ً
ال
نسخه

داشت.

کارگیری فناوری اطالعات
به

ها را
باعث شد تا بتوان برای مشتریان تولید اختصاصی آن

مدیریت :نقش و کاربرد فناوری اطالعات در
مدیریت ...گوناگونی درباره شباهتها و تفاوتهای  CRMبا  eCRMدر71
جریان بوده است
بحثهای
فناوریهای جدید خصوصاً اینترنت ،عامل پیدایش " "eدر  eCRMهستند .برای مثال با RM
* سطحی از شخصیسازی را به انجام رساند که با  CRMغیرممکن بود .در واقع یکی از مزا
تسهیل ارائهی کاال و خدمات سفارشی به هر مشتری است.

مدیریت

تولید برای همگان انجام میشد و برنامهی بازاریابی برای همه یکسان بود .در ادامه ،مفهوم  CRMشکل
گرفت .در این حالت (وضعیت  )2با افزایش کانالهای ارتباطی از بازاریابی یکبهیک استفاده شد .درنهایت
استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت ارتباط با مشتریان منجر به شکلگیری مفهوم  eCRMشد (وضعیت
 .)3در نتیجه استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات باعث شد تا بتوان برای مشتریان تولید اختصاصی آنها
Management
را داشت.
شکل  -4مراحل شکلگیری eCRM

مراحلوشکل
بحثهای گوناگونی دربارهشکل -4
 CRMeCRMبا  eCRMدر جریان بوده است .باید گفت
گیریهای
تفاوت
شباهتها
فناوریهای جدید خصوصاً اینترنت ،عامل پیدایش " "eدر  eCRMهستند .برای مثال با  eCRMمیتوان:
های  CRMبا مشتری چیزی کمتر از یک انقالب نیست .تجارت الکترونیکی
ها و تفاوت
های گوناگونی درباره شباهت
بحث
* سطحی از شخصیسازی را به انجام رساند که با  CRMغیرممکن بود .در واقع یکی از مزایای eCRM
های جدید و اینترنت دارند فرایند مدیریت روابط مشتریان را برای بیشتر
 eCRMدر جریان بوده است .باید گفت فناوری
مشتری است.
تسهیل ارائهی کاال و خدمات سفارشی به هر
های مدیریتی آن از
سازند .تمامی جنبه
ها ،متحول می
خصوصاً اینترنت ،عامل پیدایش “ ”eدر  eCRMهستند .برای شرکت
بود نشان داد.
CRM
چهرادر
خریدهایآن
متفاوت از
مشتریکامالً
کههایی
کانال
عکسالعملهای سریعتر نسبت به مشتری در
مثال با  eCRMمی*
کند،
انتخاب می
خود
چگونه
دریافت این
توان:
نبود.
امکانپذیر
CRMوچندان
آوردن که در
فراهمصورتی
کرد .به
رفتاری
* سطحی از *
تأثیر
مشتریان
برجسته به
خدمات متمایز
ردیابی تا
را CRM
مشتری با
هررساند که
انجام
روندهای را به
سازی
شخصی
کاربری].[3
افزایش داد
صورت م
 CRMمکم
مزایای را که
توانمندسازیازمشتری
مشتری را حتی بهتر و
گرفت،عملیات
اینیفرصت
پذیرند.
ی
eCRMدرتسهیل
غیرممکن بود *.در واقع یکی

ی کاال و خدمات سفارشی به هر مشتری است.
ارائه

های الکترونیکی،
های الکترونیکی ،با کانال
کند .محیط
تر می
عملی

های بسیار
ضعف قابلیت
کنند که نقاط
کاریو عرضه
یکی ( مزایای
هایی
ترونل
در کانا
روابط به
تر نسبت
العمل
* عکس
مزایایمیآن
)eCRM
مشتریالک
مشتری
سرییعت
هایمدیر

کام ً
مزایا شامل
کنند .این
مشتریبارا پر می
ارتباطروابط
مدیریتمدیریت
بازاریابی ،مؤثر
نامیداد.
نظرنشان
بود
کاتلر CRM
چه در
ال متفاوت از آن
مفهوم کسبوکار
بخشی از
مشتری را
الکترونیکی
صاحب
فیلیپ
های
هدایتهزینه
مقایسه با
که در
ارتباطی هستند
های
ابزارها وهزینه
صورتی
ردیابی کرد .ب
* روندهای رفتاری هر
ارتباطی و سازمانها
شرکتها
امور
برای
الکترونیکی را
سکوهای
استفادهه از
مشترییراداند که
الکترونیکی م
چنین
هستند ،ودرهم
استفادهبهاز کانال
مؤسسات را قادر می با
نبود.
که در  CRMچندان
دامنهی زمانی و
ارزاندقیقتر
بسیارتر و
معمولسریع
های خود
مشتریان
سازد که
پذیر و
امکاینکند
تشریح م
های فروش
* توانمندسازی مشتری را که در  CRMکم صورت کنترل بیشتر بر مشتریان و فراهم آمدن کانال
سفارشیسازی و
شتری را
مکانی وسیع و با هزینهی کمتری ،خدماترسانی کرده ،بتوان کاالها و خدمات به م
یک بهتری
به
عالوه روابط یک
بیشتر برای تولید درآمد هستند .به
گرفت ،افزایش داد [.]3
می
اختصاصیسازی کرد .تأثیر الکترونیک بر مدیریت ارتباط با مشتری چیزی کمتر از یک انقالب نیست .تجارت
های حامل
شود ،زیرا ایستگاه
برای انجام امور بازار فراهم می
الکترونیکی و اینترنت دارند فرایند مدیریت روابط مشتریان را برای بیشتر شرکتها ،متحول میسازند .تمامی
مدیریت روابط مشتری الکترونیکی ( )eCRMو مزایای آن

دسترسی به اطالعات شخصی بیشتری در مورد مشتریان

وکار الکترونیکی
الکترونیکی با مشتری را بخشی از مفهوم کسب

ی مشتریان
دهد که اطالعات کاملی درباره
ها امکان می
شرکت

نظر نامی بازاریابی ،مدیریت ارتباط
فیلیپ کاتلر صاحب

جا به
خود دارند .گسترده بودن چتر اینترنت تقریباً در همه

داند که استفاده از ابزارها و سکوهای الکترونیکی را برای
می

خود به دست آورند .مث ً
ی خرید ،آمارهای
ال در مورد سابقه

تر ،در
تر و دقیق
سازد که به مشتریان خود سریع
را قادر می

ی رفتار و برخورد با مشتری خود
از این اطالعات در نحوه

سازی و
کرده ،بتوان کاالها و خدمات به مشتری را سفارشی

ی رفتار خود با مشتریان مختلف تمایز قائل شوند و بدین
نحوه

کند و مؤسسات
ها تشریح می
ها و سازمان
هدایت امور شرکت

رسانی
ی کمتری ،خدمات
ی زمانی و مکانی وسیع و با هزینه
دامنه
سازی کرد .تأثیر الکترونیک بر مدیریت ارتباط با
اختصاصی

72

توانند
ها می
ی خدمات و غیره ،شرکت
روانی ،سودآوری ،سابقه
سازد تا در
ها را قادر می
استفاده کنند .این امکان ،شرکت
ترتیب بین خود و دیگر رقبای خود در بازار فرق بگذارند .هر
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مدیریت

ها وجود داشته باشد،
چه اطالعات بهتر و دسترسی بیشتر آن

تر عمل کرد .چنین وضعیتی
توان موفق
ی امور می
در اداره
های پیشرو
های بای نت و رکس از شرکت
در مورد شرکت
ها سعی
در بازاریابی شبکه در سرتاسر جهان پیش آمد .آن

Management

وکیرسی ،مزایای مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری را

کنند [:]9
صورت جدول ( )2تشریح می
به

مشتری []9
الکترونیکی با
ریتارتباط
مدیریت
مشتری
الکترونیکی با
ارتباط
مزایای مدی
جدول-2-2مزایای
جدول
فایدههای ملموس

فایدههای نا ملموس

حل کاملی را بر اساس وب برای تبادل اطالعات
داشتند که راه

افزایش درآمد و سودآوری

افزایش رضایت مشتری

تر و با سوددهی بیشتر انجام دهند.
تر ،راحت
شرکت سریع

کاهش هزینههای داخلی

بهبود ارائهی خدمات به
مشتری

ها بتوانند کارهای خود را با
بیابند تا مشتریان و شرکای آن
ها مایل بودند که اعتماد مشتریان خود را جلب کنند
این شرکت

های ترجیح داده شده توسط مشتریان خود
و بتوانند کانال

ی
سازی وسایل نقلیه
ها با پیاده
را متوجه شوند و در کنار آن
های
صرفه برای تحویل اطالعات و خدمات هزینه
به
مقرون

ی کار،
رسانی خود را پایین بیاورند .نتیجه
عملیات و خدمات
حساب
رسانی به
ارتباط  eNetبود که یک مرکز آنالین خدمات

طور
آمد و عملیات بازاریابی ،فروش و دیگر خدمات را به
می

داد.
مستمر  24ساعت در روز و  365روز در سال انجام می

یی که شرکت تاکنون از این شبکه انجام داده است
استفاده

شامل بیش از یک میلیون تماس در هر ماه از طرف مشتریان
تر فروش،
های پایین
برای بررسی کاتالوگ شرکت ،هزینه

تر از ذهنیت مشتریان بوده است.
محصوالت برتر و فهم کامل

اجرای سریعتر

بهرهوری باالتر نیروی انسانی
کاهش هزینههای بازاریابی
باال بردن نرخ جذب مشتری
حفاظت از سرمایهگذاری در
بازاریابی به همراه بازده حداکثر

] [9

ایجاد تبلیغات دهانبهدهان

همراستا کردن فرایند
کسبوکار الکترونیکی

افزایش اثربخشی و بخشبندی
مشتری
دقیقتر سازی هدف بندی و
تعیین مشتریان هدف
درک بهتر نیازمندیها و
الزامات مشتری

درCRM
همراهدر
تلفن همراه
کاربرد تلفن
مزایای کاربرد
مزایای
CRM

پذیری در ارتباط:
جایی یا انعطاف
 همارتباط :یکی از ویژگیهای تلفن همر
انعطافپذیری در
همههجایی یا

کاربران آن
دسترسی
همراه،
تلفن
یکیجااز وویژگ
دسترسی به افراد د
موبایلبه امکان
شبکهی
هاست.
هایزمان
همهیی
همه
تقریباً
امکان
موبایل
ی
ه
شبک
هاست.
ن
زما
ی
ه
هم
و
جا
ه
هم
در
میآورد .این ویژگی ،رسانهی تلفن همراه را نسبت به شبکهی اینترنت د

ها را
ها و مکان
ی زمان
دسترسی به افراد در همه
فراهماست که با مش
همراه این
شاخص تلفن
ویژگی
شخصی شدگی :یک

ی ردوبدل شدن
مدیریت روابط مشتری الکترونیکی تنها درباره

پیامی که ارسال میشود بهطور معمول به شخص موردنظر میرسد.
اینترنت در موقعیت بهتری قرار م
دهد .یک پیام نادرست به افراد زیادی ار
زمانیی که
کمتری از افراد ،نسبت به
این ویژگی میتواند مشتریان را وفادارتر کند و حتی امکان برقراری ارت
 شخصی شدگی:فراهم آورد.

تر و با ریسک
های مدیریت روابط مشتری با هزینه پایین
قابلیت

شود
کند .پیامی که ارسال می
موردنظر ارتباط برقرار می

های
تر اطالعات نیست ،بلکه توانایی افزایش ارزش کانال
سریع
ست جهت جذب ،رسیدگی و
یی
عنوان وسیله
الکترونیکی به

حفظ مشتریان به یک شکل شخصی شده و متمایز از بقیه

سازند تا
های الکترونیکی این امکان را فراهم می
است .کانال
عنوان مثال اصو ً
های
ال حساب هزینه
سازی شوند (به
کمتر پیاده
های امور انجام شده بر
الکترونیکی حدوداً نصف حساب هزینه

های مؤثر مدیریت
سازی قابلیت
شود) .برای پیاده
روی کاغذ می
های
های بسیاری برای واردکردن کانال
روابط مشتری ،راه
الکترونیکی جا افتاده و یا در حال ظهور وجود دارد .ژیوگاس
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ی
ی تلفن همراه را نسبت به شبکه
آورد .این ویژگی ،رسانه
می

یک ویژگی شاخص تلفن همراه این است که با مشتری

ارتباطات دوطرفه (تعاملی) :شبکهی تلفن همراه امکان برقراری ارتب

را فراهم میآورد .مطالعات زیادی در مورد تعاملی بودن تلفن همراه ب
رسد .فرستادن یک پیام
طور معمول به شخص موردنظر می
به
بینظیر رسانهی تلفن همراه انجام شده است .تلفن همراه همهی ویژ
درست به تعداد کمتری از افراد ،نسبت به زمانی که یک پیام
گفتگوی مستقیم و اثربخش بین مشتری و شرکت فراهم میآورد.
شود ،برگشت بیشتری دارد.
نادرست به افراد زیادی ارسال می

راحتی و آشنایی :برای انجام کارهای خاصی ،استفاده از تلفن همراه،

تواند مشتریان را وفادارتر کند و حتی امکان
این ویژگی می

کامپیوترهای خانگی و دستی و همچنین شبکهی اینترنت دارد .البته ع
برقراری ارتباطات عاطفی بیشتری را با مشتری فراهم آورد.
مسیر تلفن همراه ،نمیتوان کارهای پیچیدهتری انجام داد .بههرحال ،ک
سنین مختلفی میتوانند از جنبههای گوناگون تلفن همراه همچون ص
کنند.
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چندرسانهیی بودن :فناوریهای تلفن همراه دارای وظایف چندرسانهیی

دریافت عکس ،فیلم و  ...است؛ گرچه در حال حاضر در فرایندهای RM
میشود.
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ی
ها در عرصه
نظیر آن
ها در اینترنت و کارکرد بی
سایت
وب

ی تلفن همراه امکان برقراری ارتباطات دوطرفه بین
شبکه

رسانی و  ...سبب شده است تا بسیاری
وکار ،اطالع
کسب

های
ترین ویژگی
عنوان یکی از مهم
تعاملی بودن تلفن همراه به

سایت باهدف
مختلف آن را بررسی کنند .استفاده از وب

های ضروری و مهم را برای یک گفتگوی مستقیم و
ویژگی

سایت ممکن نخواهد بود.
توجه به خصوصیات الزم یک وب

آورد .مطالعات زیادی در مورد
شرکت و مشتری را فراهم می

طورجدی توجه کنند و ابعاد
از پژوهشگران به این ابزار به

ی
ی تلفن همراه انجام شده است .تلفن همراه همه
نظیر رسانه
بی

گیرد ،این بدون
تبدیل بازدیدکننده به مشتری صورت می

آورد.
اثربخش بین مشتری و شرکت فراهم می
 -راحتی و آشنایی:

با رشد اینترنت ،این امکان فراهم شد که روابط با مشتریان

جویی
صورت الکترونیکی مدیریت شود .کاهش هزینه ،صرفه
به
در وقت مشتریان و امکان ایجاد و ارتقای روابط بلندمدت و

برای انجام کارهای خاصی ،استفاده از تلفن همراه ،سادگی

های مدیریت روابط الکترونیکی با مشتریان
 ،...برخی از فایده

ی اینترنت دارد .البته عیب عمده این است که با
چنین شبکه
هم

های ظاهری که مشتریان مالحظه
سایت و ویژگی
تنها به وب

هرحال ،کاربران بسیاری با سطح تحصیالت و سنین
داد .به

سایت و یا وسایل
ها به وب
ی آن
بیشتر ناشی از مراجعه

ی تلفن استفاده کنند.
متن و دفترچه

تنهایی ضامن
تواند به
است ،اما توجه صرف به این موارد نمی

و راحتی بیشتری نسبت به کامپیوترهای خانگی و دستی و

شود .مدیریت الکترونیکی روابط با مشتریان
محسوب می

تری انجام
توان کارهای پیچیده
استفاده از مسیر تلفن همراه ،نمی

شود .هرچند نگرش و طرز تلقی مشتریان
کنند ،ختم نمی
می

های گوناگون تلفن همراه همچون صدا،
توانند از جنبه
مختلفی می

یی بودن:
 -چندرسانه

وگو و ...
های گفت
ی الکترونیکی ،اتاق
ارتباطی دیگر مانند :نامه

های ارتباط الکترونیکی با مشتریان باشد.
بقا و موفقیت سیستم

وجود یک سیستم پشتیبانی قوی برای مدیریت الکترونیکی

چون
یی هم
های تلفن همراه دارای وظایف چندرسانه
فناوری

هایی برای ذخیره و بازیابی
روابط با مشتریان نظیر سیستم

گرچه در حال حاضر در فرایندهای  CRMبیشتر از قابلیت

ضروری ست؛ چرا که بدون آن میزان موفقیت کل سیستم

دوربین دیجیتال ،ارسال و دریافت عکس ،فیلم و  ...است؛

ها الزم و
ی خدمات مناسب به آن
اطالعات مشتریان برای ارائه

شود.
متن آن استفاده می

یابد .بنابراین ،درک معیارهای کارایی و اثربخشی
کاهش می

 -حساسیت:

این مفهوم شامل شناسایی کاربران و موقعیت جغرافیایی و

شود ].[6
ها می
محیط فیزیکی آن

سایت و مدیریت الکترونیکی روابط با مشتریان
وب

یکی از کاراترین ابزارها برای مدیریت الکترونیکی روابط با

سایت است .افزایش روزافزون تعداد
مشتریان ( )eCRMوب
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کارگیری آن خواهد داشت.
سایت کمک شایانی در به
یک وب
ها برای طراحی و
های گزاف شرکت
رغم صرف هزینه
اما علی
ها حاکی از آن
استقرار مدیریت روابط با مشتریان ،پژوهش

های مدیریت روابط با مشتریان
است که حدود  60درصد طرح

توجهی جدی
انجامد که این شاید ناشی از بی
به شکست می
و سیستمی به عوامل مؤثر بر مدیریت روابط الکترونیکی با
سایت فعال در
چنین از بین هزاران وب
مشتریان باشد .هم

ها موفق بوده
یک حیطه یا صنعت ،تنها تعداد محدودی از آن
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هاست .بنابراین ،شناسایی عوامل
سایت
و متمایز از دیگر وب

از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ،مزایای

شود ،به کاهش
الکترونیکی روابط با مشتریان محسوب می

های اخیر فرایند گذر از بازاریابی سنتی (انبوه) و
در سال

ترین ابزار مدیریت
ها که اصلی
سایت
تأثیرگذار بر موفقیت وب

کند [.]2
ها کمک شایانی می
میزان شکست این طرح

ها اشاره شد.
فراوانی به همراه دارد که در متن مقاله به آن
 CRMبه  eCRMاتفاق افتاده است eCRM .این امکان را
کند تا با برقراری ارتباط مؤثرتر با
برای مشتریان فراهم می

گیری
نتیجه

عنوان مشتری بیشتر آشکار
های خود را به
شرکت ،پتانسیل

در این مقاله سعی کردیم با طرح مفهوم "مدیریت ارتباط

کنند تا شرکت و مشتری هر دو از این رابطه سود ببرند.

گونه که
اطالعات در مدیریت ارتباط با مشتری بپردازیم .همان

های ارتباطی
کنند .این مزایا شامل هزینه
مختلفی عرضه را می

با مشتری الکترونیکی" به بررسی نقش و کاربرد فناوری
در متن مقاله اشاره شد مدیریت ارتباط با مشتری (،)CRM

سازی سوددهی ،درآمدزایی و
وکاری برای بهینه
استراتژی کسب
ی خدمات
دهی ارائه
ست که بر اساس سامان
رضایت مشتری
بر اساس نیازهای مشتری ،باال بردن سطح رضایت مشتریان
سازی فرایندهای مشتری
مطابق اصول مشتری محوری و پیاده

های مدیریت ارتباط با
شود .انواع سیستم
محوری طراحی می

شود:
بندی می
مشتری ( ،)CRMدر سه دسته تقسیم

CRM

عملیاتی CRM ،تحلیلی و  CRMتعاملی .ابعاد و عناصر CRM

شوند:
بندی می
در چهار ُبعد دسته
 -1تمرکز بر مشتریان کلیدی،
 -2سازمان ،CRM
 -3مدیریت دانش،

 CRM -4مبتنی بر فناوری.

های الکترونیکی ،مزایای کاری
های الکترونیکی ،با کانال
محیط
های ارتباطی با استفاده از
هستند که در مقایسه با هزینه
چنین کنترل بیشتر
های معمول بسیار ارزان هستند و هم
کانال
های فروش بیشتر برای تولید
بر مشتریان و فراهم آمدن کانال

یک بهتری برای انجام
به
عالوه روابط یک
درآمد هستند .به
های حامل دسترسی
شود ،زیرا ایستگاه
امور بازار فراهم می

به اطالعات شخصی بیشتری در مورد مشتریان خود دارند.

ها
جا به شرکت
گسترده بودن چتر اینترنت تقربیاً در همه
دهد که اطالعات کاملی درباره مشتریان خود به
امکان می
ی
دست آورند .مدیریت روابط مشتری الکترونیکی تنها درباره

تر اطالعات نیست ،بلکه توانایی افزایش
ردوبدل شدن سریع

ست برای جذب،
یی
عنوان وسیله
های الکترونیکی به
ارزش کانال
رسیدگی و حفظ مشتریان به یک شکل شخصی شده و
های الکترونیکی این امکان را فراهم
متمایز از بقیه است .کانال

دهد که بین مدیریت ارتباط
ها نشان می
های پژوهش
نتیجه

ی
های مدیریت روابط مشتری با هزینه
سازند تا قابلیت
می

سازی استراتژی  CRMسه عامل:
عوامل کلیدی موفقیت در پیاده

سایت
مشتری الکترونیکی ابزارهای بسیار متفاوتی دارد که وب

ی مستقیم برقرار است.
با مشتری و عملکرد سازمانی رابطه
آموزش کارکنان شرکت ،بازنگری فرایندها و طراحی فرایندهای

طورکلی استفاده
های نوین هستند .به
کارگیری فناوری
جدید و به

سازی شود .مدیریت ارتباط با
تر و با ریسک کمتر پیاده
پایین

یابی به
گیری در دست
صورت چشم
توانند به
و تلفن همراه می

های مدیریت ارتباط با مشتری ،مؤثر ظاهر شوند
هدف
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Abstract: The aim of this study is to investigate the role of information technology in customer
relationship management. First, we're familiar with the principles and concepts of customer
relationship management. Then the necessity of CRM in the organization and customer relationship
management purposes are expressed. CRM systems and dimensions of CRM are examined. The
relationship between customer relationship management and organizational performance, customer
relationship management features, key success factors in the implementation of CRM, improve
customer service by implementing CRM and the benefits of customer relationship management
system are expressed. Discussion of this paper is the use of factors of IT in CRM. During the
discussion, the concept of electronic customer relationship management, eCRM difference with
CRM, the benefits of electronic customer relationship management, Mobile phone application in
CRM and website role in electronic customer relationship management are discussed.
Keywords: Customer, Information technology, Customer relationship management,
Electronic customer relationship management.

Iranian Rubber Magazine, No. 82, Vol. 20

82

