
Arc
hive

 of
 S

ID

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران
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ه یو ارا يارتباط با مشتر تیریاطالعات در مد ياثر فناور يبر رو يمطالعه ا

  يشنهادیچارچوب پ

  

احسان معافی
1

  

  (Emoafi@mazrec.co.ir)شرکت برق منطقه اي مازندران

  

  

  

  

  چکیده

و عمق  حجمتوانند یم يتجار يها و بنگاه هاسازمان ها، شرکت ،یاطالعات نینو يها يدر حال حاضر با توجه به فناور

به اطالعات  کیاستراتژماتینموده و آنها را به منظور اتخاذ تصم يرا جمع آور يمرتبط با مشتر ياز داده ها يادیز

 جادیدر جهت ا يدیکل یاطالعات را به عنوان عامل يفناور ریتاث دینما یم یمقاله سع نیا.ندینما لیپردازش شده تبد

الزم  يرساختهایز نیهمچن.کند یمختلف بررس يایآنها، از زوا تیریمد زینو انانشیشرکت ها و مشتر نیب میرابطه مستق

.و توسعه دهد جادیاطالعات ا يو شرکت را از درگاه فناور يمشتر نیب داریو پا نهیبه تباطبه حداکثر ار دنیرس يبرا

 تیریدر جهت گسترش مد ،يوداطالعات به عنوان ور يفناور ياز ابزارها ،يشنهادیچارچوب پ کیمنظور با ارائه  نیبد

 یرقابت يای، مزايارتباط با مشتر داز جمله بهبو يدیمف يها یخروج ت،یکند و در نها یاستفاده م يارتباط با مشتر

  .سازمان را به همراه خواهد داشت يها نهیاهش هزک و داریپا

  

  .ر، کسب و کايمشتراطالعات، ي، فناوريارتباط با مشتر تیریمد: هاي کلیدي واژه

  

  

مقدمه-1

ا سـاله به کاراشـتغال داشـته انـد، بـه     يدیتول عیکه در صنا کوچکي از شرکت ها ياطالعات در پاره ا ياستفاده از فناور

2استفاده از.است جاد کردهیا یابیکسب و کار و بازار تیریرا در مد یمتنوعابداعات ریاخ يهاگردد و در سال یبازم شیپ IT

 گاهیبا پا یابیمفهوم بازار.کرده است دایپی ابیپژوهشگران و کارکنان بازار نیب يادیبنا نهاده شده و توجه ز یبه خوب یابیبازار در

و بـاز   یجهـان ي استفاده با بروز رقابتهـا  نیا].1[شد تجربهبا 1980آن در سال  عیبوجود آمد و رشد سر1960داده، بعد از سال

.است افتهیيشتریبسرعت 1990ۀده لیاز اوا یمل يشدن مرزها

 سـاخته ممکـن  انیشـرکت هـا و مشـتر    نیو مشارکت را ب يهمکاردیجد يهااطالعات، روش يدر فناور عیسر شرفتیپ

ـ بازار کیـ هسـته   ان،یدهند که مشـتر  یم صیتشخرانیمدکسب و کار، يایامروزه در دن.است  تیـ موفق نکـه یو ا هسـتند ی ابی

ـ بازار يهـا  نـه یدر زم راITر یتـاث همکـارانش بورکـه و ].2[ثر با آنها استبه طور مو ارتباطبردن شیشرکت وابسته به پ و  یابی

 دیـ تاک مـورد بنـدد ی وب را به کار مـ  يفناور يایکه مزا دیجد یابیبازارکیمجدد  شیآنها آرا .مورد بحث قرار داده اند تیریمد
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ITتیریمد يرا برا يمازادشرفت یپرو به فیو وظا بود 1994از آن در سال  يتجار استفادهدر نترنتیظهور ا].3[داده اندقرار

].4[آفرید یسفارشات درعرصه جهان نیو تام يبه مشتر اطالعاته منظور انتقال ب

 نـه یهز کـاهش خود را هم زمان با یتیریمد يندهایو فرآ محصوالتتیفیک دیرقابت، با يدر فضا تیموفق يها برا شرکت

دیـ تول ينـدها یدر فرآ هـم تواند یم يفناور نیا.است یاطالعات در آنها الزام يفناورردمنظور کارب نیبه همها بهبود بخشند؛

است که  ییها تیقابل نیوجود چن لیدلب.آنها استفاده شود)يو ادار یابیبازار(یتیریمد يندهایفرآو هم در) و ساخت یطراح(

دهند که بـه  یها نشان م ینیب شیشود و پ یم شناختهی و اجتماع ياقتصاد راتییعنوان عامل پرقدرت تغ بهاطالعات يفناور

 گـر، یدي از سـو .ادامـه خواهـد داد   زیـ ن نـده یآ يهابشر، در سال یزندگخود و کاربرد همه جانبه در ابعاد گوناگون عیسر رشد

بـه عنـوان    نایمشـتر شان هستند و به روابط بـا  ییدارا نیمهمتر انیمشترداده اند که صیتشخ يسازمان ها به طور گسترده ا

ـ با ارائه اطالعـات در مـورد نما   هاستمیس نیا.نگرند یدارند، م تیریبه مد ازیکه ن یفرصتزیسودمند و متقابل و ن یمبادالت و هی

شـرکت بخصـوص در حـوزه    یاصـل  يهـا  ندیاز فرآ یمهمنهی، زمردیپذ یم صورتITي ریکه با بکارگان یمشتراز يا خچهیتار

بقـا در   يبـرا  اطالعـات ي اغلب سازمان ها از فنـاور  لیدل نیبه هم. کنندی م یبانیرا پشت يبه مشتر فروش و خدمات ،یابیبازار

همـواره در   دیـ سازمان هـا با  کوششت،یفیک ياصول رهبر هیو برپا یوتحوالت جهان رییتغ با.ندیجو یامروز بهره م یرقابتبازار

  .ارائه کند انیرا به مشتر يمستمرزش مطلوب وار یستیباشد و با انیمشتر يازهاین ازگرفتن یشیپ يراستا

 یکـرده و سـع   ییآنها را شناسا یستیو با باشدکارکنان سازمان نقش بسته یدر ذهن تمام دیبا انیمشترو انتظارات ازهاین

هـم   هنـوز .ردیپـذ  یصورت م انیموثر با مشترو مناسبارتباط قیرا ارتقا بخشند که تنها از طر انیمشتر انتظاراتکنند سطح

اطالعـات   يفنـاور  مثـل ی فـاکتور مهمـ   هیـ د بر پایکه انتخاب محصوالت با هستندباور نیاز کسب و کارها، بر ا ياریبس رانیمد

با آنـان   انیتا تعامل مشتر کندها کمکتواند به شرکت یکند که م یم نیتام ییهاستمیسرا با یابیبازار ،يامروزه فناور.باشد

ـ بازرا انیدهد به سرعت تمام اطالعات دربـاره مشـتر   یم اجازهرکنانکند و به کا يریگیپرا ـ ا.دیـ نما یابی سیسـتم   مفهـوم،  نی

که با گسـترش و   استی میو قد ي، فلسفه تجاريارتباط با مشتر تیریمد.شود یم دهینامCRM(3(مشتري ارتباط با تیریمد

مسـتلزم   ده،یـ چیبشـدت پ  تـالِ یجیدطیسب و کار در محک ستمیس يبازساز.شده است متولداطالعات دوباره يفناور شرفتیپ

گـرا، معطـوف بـه     يمشتر ياستراتژ کیرشیپذ.باشدی گرا م يمشتر یخطمش کیيو اجرا يزیر طرحبا دقت،  يزیربرنامه

  ].4[گردد یمCRMعنوان

آنهـا،   ییزشناسـا و بعـد ا  انیبCRMروي  ITارائه می گردد، سپس کارکردهاي ITو  CRMاز یفیتعار ،يدر بخش بعد

 لیتبـد  جهتییندهایچاچوب است و سپس فرآ نیا يورود، ITهاي  شود که در آن شاخصه یارائه م يشنهادیچارچوب پ کی

 کـه داشـته ها شرکت يبرا رای فراوان يایچارچوب، مزا نیا یگردد که خروج یم انجامبه اطالعات با ارزش انیمشتر يداده ها

  .است گذار ریتاثانیترآنها با مش داریارتباط پا يرو

  

  اطالعاتفناوري-2

 هیسـرما مـوارد،  ياریدر بس. سازمان هاست یمطرح در تمام يهااز موضوع یکیاطالعات  يدر حوزه فناور يگذار هیسرما

 يتوانمنـد  جهـت ی عنصـر اساسـ   کیـ اطالعـات   يفناور.شده است  نهیهز دری فراوان ییحوزه موجب صرفه جو نیدر ا يگذار

  ].5[باشد یم داریپایرقابت يایمزا يمنبع براکیشرکت و 

 تیریمـد کسب و کار مـوثر،  يندهایفرآ ،ياطالعات ابتکار يفناوراز یبیبه ترک ازیهدف، سازمان ها ن نیبه ا دنیرس يبرا

 يها يراتژشرکت ها و است یاتیعمل جوانبدر تمام يا ندهیفزاو نقش مهم IT].2[دارندکار يروین دیداده بهتر و ابتکارات جد

 هـم منجر به کسـب سـود و    هم، ITدر يگذار هیسرماکنند ی پژوهشگران و متخصصان اغلب فرض م.کند یم يبازموسسات

 ییجـو  صرفهاطالعات در چارچوب ياز کاربرد فناور یناش يدستاوردهابزرگ، عیاساس در صنا نیبر ا].6[گردد یم يبهره ور
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 يگـذار  هیسـرما  نیهمچن. استکوچکتر، منافع حاصل از آن مشهودتر يهاشرکتدر زیشود و ن یم یابیمتنوع تر ارز ییو کارا

توسـعه  و دیـ تولزمـان   کـاهش تـوان بـه   یمـ ITبکـارگیري  ثمـرات  گـر یاز د.دارد یها همبستگ نهیهزکاهش باITيباالتررو

بـا   کتـر یارتبـاط نزد  جـاد یا قیـ طر ازسـازمان  تیـ کارکنان، گسترش حوزه فعال یمهارت گروه ازي ریبهره گ د،یمحصوالت جد

 یمـ  فـا یوکار شـرکتها ا  کسبدر يدیکل اریاطالعات نقش بس يفناور یطور کل به.و شرکا اشاره کرد کنندگانعیتوز ان،یمشتر

  ).1جدول(کرده اندآن ذکر يبرا ی رامتفاوت ییمختلف، کارکردها سندگانینودگاهیکند که از د

  

  شرکتهادرITمختلفمنافعوکارکردها :  1جدول

  منابعITمنافعوکارکردها

  [7,8,9]  کنندگانعرضهومشتریان، همکارانباکنشبرهموهماهنگی،بهبود ارتباط،

  [ 7,9,10,11,12]  وغیرمستقیمهاي مستقیمهزینهکاهشوکاراییافزایش

  [7,9,11,13]  بین المللیوملیسطحدرفروشافزایش

  [7,12]  مشتریانبهخدماتبهبود

  [9]  بازاریابیبهبود

  [14,15]  ثباتبارشد

  [7,9,12,16]  رقابتتوانافزایشوهاي رقابتیموقعیتوهامزیتبهدستیابی

  [7,9,12]  جدیدبازارهايبهنیلوموجودبازارگسترش

  

يارتباط با مشتر تیریمد - 3

CRMدر واقـع .شـده اسـت   لیتسـه  زیـ نITيریبکـارگ و با استوار شده يمشتر يبر داده ها يارتباط با مشتر تیریمد

 هیـ تغذ ستمیسمختلف در یاست که با استفاده از نقاط ارتباط انیمشتراز اطالعات يداده کاو يبرا افتهیمدرن و توسعه  يابزار

ـ ا.اسـت  یدر کشـت  بـان دهیـ مانند وجود د انیواحد ارتباط با مشتر.دینما یم خلقي جامع از مشتر دگاهید کیگردد و  یم  نی

ـ CRM.بخشـد  یمحصول را ارتقـا مـ   تیفیککننده دیمصرف کننده و انتقال آن به تول انتظاراتا وازهیبان با درك ندهید  کی

سـازد و ارزش  یرا مـ  یکنـد و ارتباطـات بـا ثبـات     یمـ  يریگرا هدف انیاست که حفظ مشتر یابیمثال ساده از ارتباطات بازار

].17[کندیم نهیشیشرکت ب يرا برا يمشتر

يریبکـارگ بـا  1990در اواسط دهـه   يمشتر تیریمد يها کیتکنبا گسترش در.ستین دیجد یمفهوم يمشتر تیریمد

IT) ًاصطالحاCRM(انیمتعدد مشتر يهاتیفعال یابیرد بمنظور ،CRMيمشـتر  تیریمـد  بمنظـور یقبل يها یخط مش از 

توانند  یکنند که م یآنها تصور م.شوندی دچار مشکل م ياط با مشترارتب تیریدر فهم مد اغلبشرکت ها].18[دیگرد زیمتما

چـرا کـه شـرکت تنهـا در    تواننـد؛  یآنها نمـ  یول ابندیدستي ارتباط با مشتر تیریمد يایبه مزا يتکنولوژ يسازادهیتنها با پ

 يکـار مشـتر   وکسب ياذ استراتژکه به اتخ ردیبهره گ يبا مشتر ارتباطتیریعمده کسب و کار مد يایتواند از مزا یم یصورت

سـاخت  ریبـا ز  کپارچـه یومتناسـب  يشود، مبادرت نموده و سپس تکنولـوژ  يمحوري مشتر یمحور که موجب فرهنگ سازمان

باشـد   یمـ CRMدر یاتیـ الزم و حاطالعات، شرط يتوان گفت فناور یدر واقع م.کند يسازادهیاطالعات شرکت را پ يفناور

 کیـ فقـط  CRM،ياقتصـاد  ياز بنگـاه هـا   يدر تعداد.باشد یم زین گرید يابزارها يریبکارگ ازمندین وستین یشرط کاف یول

فـروش و   فیوظـا با مرتبط نمـودن  نیکادر فروش و همچن ونیاتوماسي و ابزارها یاطالعات يکه با توسعه بانک ها استيفناور

امـا بـا توجـه بـه      ستین يدیجدابزار يارتباط با مشتر تیریاگر چه مد. گردد یم سازماني ها تیمنجر به بهبود فعال یابیبازار

و  انیداده مشـتر  يبـا جمـع آور   تـا کوشـد  یمـ  ریـ راهبرد فراگ نیا.است افتهییعمل شکلITصورت گرفته در يهاشرفتیپ
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موثر بـا  یطرواب لهیوس نیدانش کسب کند و بد اطالعات،ي موثر فناور يریبکارگ قیسازمان، از طر انیمشترآن در مورد لیتحل

  .کند یهمراه مدتشرکت ها را در کسب منافع بلند تیو در نها نهینهادرا در سازمان يمحور يبر قرار کرده و مشتر انیمشتر

 االمکـان ی خواهـد حتـ   یمـ  يهستند آنچه را که مشـتر  موظفکنندگان دیکارفرماست و تول ي، مشتريمدار يمشتر در

 يازهـا ین يبـر رو  يمـدار ي به سمت مشتر يحرکت از محصول مدارها با سازماننوع نیا.و به مصرف کننده اعطا کنند دیتول

نمـوده و در زمـان مناسـب     برقـرار ارتبـاط   انیصورت متمرکز با تـک تـک مشـتر    بهITبر هیتکو با ندینما یتمرکز م يمشتر

.دهند یارائه م يمشتررا به يمحصول ارزشمند

CRMو  انیمشـتر بدست آوردن مشخصـات  ان،یمربوط به مشتر يهاداده  يمع آورشده به منظور ج یطراح ندیفرآ کی

و  اریـ پروات،یابیبازار نهیزمCRMدر تصور لیاوا].19[است نیکسب و کار معي هاتیدر فعال یاتیخصوص نیبه کار بستن چن

ـ  شناساییبود، یابیمفهوم ارتباطات بازار هیکه عمدتاً بر پا راي اساس فکر)2001(شس بمنظـور   راCRMآنهـا توسـعه  .دکردن

 تیـ فینسـبت دادنـد و فلسـفه ک    انیرا با مشتر هاشرکتوجوه مشترك  ينوآور )مخصوصاً(، ITکسب و کار باطیشرا راتییتغ

ـ بازار یبـا خـط مشـ    سـه یدر مقا].20[متحـد نمودنـد   نـه یرا با تالش ها در جهت کـاهش هز جامع  داده نسـبتاً  گـاه یبـا پا  یابی

 يعنوان برنامـه ا  به،CRMنیبنابرا.نامحدود است يبا شرکتها متناسبي ها ستمیو س شتریب یدگیچیپمستلزمCRMساده،

  .]17[شده است فیتعرITبر یمبتنيساختن ارتباطات مشتر يبرا

  

  CRMخدمت بهنو در عرصه  يها يفناور - 1- 3

 نیدتریـ جداز یکـ ی.داده انـد  رییـ رت را تغو تجا یابیبازار متفاوتي ها نهیزم رامونیپ یپژوهش طیمح،ITيها شرفتیپ

شرکتها  بهE-CRM. می باشدE-CRM4است یکیکسب و کار الکترون يبرا یمربوط به ارزش واقع کهCRMيبرنامه کاربرد

باعـث   يمنفردسـاز  قیـ تعامـل از طر  نیـ او دبخشـن مشابه بهبود  يهادر زمان انیرا با مشتر تعامالتیی کند تا کارا یکمک م

ـ : اسـت عمـده   هیشامل دو رو یلیتحلE-CRMدر يمشتر زیآنال].21[شود) و شرکت يمشترانیم(تیمیصم پـردازش   شیپ

ـ  يابزارهـا که بـا  CRMاز يدیگونه جد نیهمچن.].1[از داده ها یلیپروفا جادیادیگري داده و  قـادر بـه کـار اسـت،      میسـ  یب

  .شود یمدهینامM-CRM(5(لیبر موبا یمبتن يمشترارتباط با تیریمد

بـی سـیمی چـون    را بـه ابزارهـاي   E-CRM، نرم افزارهایی را ارائه می دهند کهCRMيکاربرد يفروشندگان برنامه ها

ـ   دوطرفـه تعـامالت  جادیاM-CRMهدف . لپ تاپ متصل می کنندیا ابزارهاي رایانه هاي  و PDAتلفن همراه،   نیو مسـتمر ب

 یمـ  سـته ینگر يبه صورت ابـزار  نیا.است)ابانیخر ، چه در حال قدم زدن درچه در دفترکا(یمکاندر هرو موسسات انیمشتر

 تواننـد یمـ  ینو حتـ  يها يفناور نیا.کند یقدرتمند م میسیب یارتباط شرفتهیپ ياز ابزارها يریبا بهره گرا  CRMشود که

ـ   در تمـاس   دیـ جد شـنهاد یارائـه پ  منظوربه انیمکرر با مشتراجازه دهند مراکز تلفن بطور شـرکت هـا و    نیباشـند و ارتبـاط ب

  .]22[آنها را بهبود دهند انیمشتر

در سـطح   ایدنهاي CRMنیپرفروش تر ءاست که جزSageیکمپانمحصولCRMک یزینSage Accept CRMنرم افزار

وده در محـد  یابیدسـت اسـت کـه    نترنـت یا يمبنـا  بـر CRMستمیس کینرم افزار نیا.متوسط است يشرکت ها يبازار و برا

نـرم   يشرکت هـا . آورد یم حاصلدر هر مکان و در هر زمان را انیمربوط به مشتر اطالعاتشرکا و و انیمشتر يسازمان را برا

، تجـارت يکـاربرد  يبرنامه هـا  ،یابیبازار،)online(مانند مراکز تماس، فروش، خدمات به هنگام یمختلفيدر حوزه ها يافزار

.باط شـده اسـت  براي ایجاد ارتروش عمده  کی6SMS، ایدر اروپا و آس.کنند یم تیفعال... وتماس  ریمس تیریمد ،یکیالکترون

 یمـ  قیر اتصـد  لیخدمات موباها  ییکایآمردرصد از2.5حدود  .شوند یروش جذب م نیبا اانیهم اکنون مشتر زین کایدر آمر

  .]23[کنند یاستفاده مSMSیمتنامیدرصد از پ 72و کنند

                                                          
4 Electronic- Customer Relationship Management
5 Mobile- Customer Relationship Management
6 Short Message Services
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  CRMدر ITمتنوع يکارکردها-4

 يمشـتر  اطالعـات بپرورانند، انیرا با مشتر یدهد ارتباط تنگاتنگ یماست که به سازمان ها اجازه يتوانمند،ITیفن دگاهیاز د

 یبه بنگـاه هـا اجـازه مـ     انیمشتر رفتارلیثبت اطالعات و تحل يفناور.دیفراهم نما يمشتراز یمنطق دید کیکند و  لیرا تحل

نیهمچنـ . است یاساسCRMياطالعات به منظور اجرايبدون شک، فناور.دینما ییخوب را شناسا انیمشتری آساندهد تا به 

چـارچوب   زیـ همکاران نتئو و.است يبه درون شرکت مستلزم فناور آنهایکپارچگیارسال، استفاده و  ،يداده مشتر يآور جمع

.]24[شـود  یمـ  يزیـ ر یسازمان پدر یمشارکتو یلیتحل ،یاتیعملجز  3هیپانموده اند که بر میترسCRMي را برا ينگر یکل

  )1شکل(گردد  لیتشکCRMیحلقه ارتباطشوند یسبب م زین يکسب و کار و مشتر ،يفناور یاصلعنصر 3نیهمچن.

  

  

  
  CRMبراينگرکلیچارچوبی:1شکل

  

منظـور   بـه ITيبرسد، اگر از توانمند داریپا یرقابت يایتواند به مزا یمشرکت کیو کافمن استدالل کرده اند که  رکویچ

ITاعتبـار و ارزش کننـد  یمـ شـنهاد یپتیـ و ه نجولفسـون یبر].25[کنـد  استفادهخاص  یکردن از منابع سازمان يبهره بردار

 يریـ انـدازه گ  دیـ محصـوالت جد  توسـعه و يخـدمات بـه مشـتر    ت،یـ فیاز جمله بهبـود در ک  ینامرئيتوسط اندازه ها یستیبا

  .هستند هیسوبا هم در ارتباط دو  ینوع بهCRMو ITتوان گفت یمدر واقع.]26[گردد

منظـور   به)CRMيتکنولوژ یعنی(بر راه حل یمبتن دیجد يتکنولوژاطالعات درشرکت ها، با يدر فناور عیسر يشرویپ

 ياطالعات مشـتر  یدسترسو يساز رهیذخ ،يریفراگ يبراITيهاستمیس .کرده استا دینمود پ ياداره کردن ارتباطات مشتر

 فیوظانیهمچن.با عملکرد دارد یمثبت یهمبستگاست که دیمف زیخودش ن لیتحل يهمانطور که برا.ردیگیقرار م اریاختدر

 ینـ یب شیپـ کسـب و کـار،   يازهـا ین بـا آن ق یکسب و کار توسط تطب يکاربردهارا در ITبلکه ستین یفن کامالITًکارمندان

کنند کـه  یخاطر نشان م نارتزیو ر گر،کاماریداز طرف.کنند یم هیشرکت ها تعب یفن ریغ رانیبامدو کار انیمشترITيازهاین

CRMًنمی شود، پشتیبانی اطالعات محسوب  يفناور يبرا تیفعال کیصرفاITيمام ستیس يبراCRM یدگیچیپبرحسب، 

ـ بازار يهـا تالش بیترک راCRMچانگ و وِن کو .کند یم رییتغياز مشتر تیدر اجرا و دامنه حما يدشوار ينـدها یفرآ ،یابی

 دگاهیـ طبـق د .کننـد  را درك انشـان یمشتر يها دگاهیشرکت ها د دهدیکنند که اجازه م یم فیتعر يو کار و تکنولوژ کسب

و در جهت بهبـود   کند یم استفادهخدمات و فروش ،یابیکردن بازار کپارچهیبه منظور  دانشاطالعات و  يفناور ازCRMآنان

  .]27[کند یفراهم متغییراتی موجود  انیاز مشتردرآمد شیافزا تیوفادار و در نها انیارتقا مشتر ،يمشترتیرضا
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را بـه   ینترنتـ یا فروشـگاه مفـرج  طیمح کیدر  يبهبود روابط مشتر بمنظوررا ITمنابع يریبکارگ تیاهملدرر نیهمچن

توان بـه عنـوان    یم راCRMياجرا.]28[است است، ذکر کرده یخارج يریجهت گ ممستلزکه بطور واضح يا فهیعنوان وظ

برنامـه هـا،    ردادنییـ تغ. ستینگرITاستفاده از قیثبات از طربرنامه با کیو  يمشتر يداده ها ياز استراتژ استفادهیکپارچگی

 یمـ  تیهـدا ITيفرد توسط کارکردهـا به طور منحصر ب باًیکه تقر است CRMچون يدیکسب و کار جد يندهایاز فرآ یناش

 انیاکثر مشـتر . شود یم احساسCRMياست که با اجرا يمتعدد انیکننده مشتر، فراهم ITبطورخاص، تجربه خدمات. شود

  .شود کپارچهیCRMدارند پس از استقرار ازیکه آنها ن ییبخشهاخواهند همه یم

طـور   بـه اطالعـات  يفنـاور  یوقتـ شده اند دهیو کار برگز کسبداف با اه نهیبه يبه سازگار یابیدست بمنظورITيابزارها

تـر   يقو یبنا نهادن ارتباطدانش و هیبر پا انیتوسط بهتر اداره کردن مشتر يمشترتواند در حفظ یمناسب بکار گرفته شود، م

  .]27[و ماهر است خبرهITیبانیپشت ازمندیاغلب نCRMنیبنابرا.. کمک کند

  

يشنهادیپ ارائه چارچوب-5

و نظـرات   هـا دگاهید نیاز آنجا که ا.دیگرد حیمختلف تشر سندگانینودگاهید از،CRMيبر رو ITيدر بخش قبل، کارکردها

و مـوثر اسـت را    یجزئعوامل گرید رندهیکه در بر گ يدیمهم و کل يکارکردها ازيندیاست، لذا برآ دهینگرد انیبه طور کامل ب

 ينـدها یفرآدر ياقتصـاد  يشرکت ها و بنگاه ها کهاطالعات يچارچوب، انواع فناور نیدر ا). 2شکل(میکردارائه یدر چارچوب

وب، : شـامل  ،يارتباط با مشـتر  يورود يکانال ها.شده اند فیتعر"يورود"به عنوان  رندیگ یکارشان از آن ها بهره م وکسب

، مراکـز  کیـ پسـت الکترون  ،یتلفنیابیبازار يها تیاه، فعالکوت امیپ سیسرو نیهمچن]29[هستند لیموبا يمراکز تلفن و فناور

 در.شـوند  یبـه کـار گرفتـه مـ     انیمشتر يها دادهيهستند که در جهت جمع آور يگرید یارتباط يهاتلفن و فاکس از روش

 يفنـاور  نیا ازيریشرکت ارسال شده، با بهره گ ایبه سازمان و  مختلفيورود يکه از کانال ها یی، داده ه ا"ندهایفرآ"مرحله 

و داده هـا را   ردیپـذ  یمـ  انجاملیو تحل هیتوسط کارشناسان و متخصصان، تجز انیمشترخام بدست آمده از يداده ها يها، رو

راه خواهـد داشـت   مـ شـرکت به  يارزش بـرا  باو دیمف اریبس يو برون دادها جی، نتا"یخروج"مرحله  در.کنند یپردازش م زین

 یدسترسـ  ،اطالعات، سرعت ارتباطات ییایپو شیافزابهبود ارتباط با مشتري،، ]10[ها نهی، کاهش هز]25[داریپایرقابت يایمزا.

چـارچوب   نیا يبرون دادها نیتریو اساس نیاز جمله مهم تر] 18[اندهیفرآ یکپارچگی،پرسنل یکارائ شی، افزا]30[از راه دور

 انشانیارتباط موثرتر با مشتر يبرقرار جهتيفناور یفع، از تما ممنا نیکردن ا نهیشیب يها برا شرکتباشند که الزم است یم

  .باشند داشتهرا به همراه یتا حداکثر خروج ندیاستفاده نما يورودبه عنوان

  

  

  خروجی

  

  بهبود ارتباط با مشتري - 

  مزایاي رقابتی پایدار - 

  کاهش هرینه ها - 

  افزایش پویایی اطالعات - 

  یکپارچگی فرآیندها - 

  کارایی پرسنل افزایش - 

  

  

  )ITانواع (ورودي 

  

  مراکز تلفن -

  موبایل - 

  ایمیل - 

  فکس - 

  )SMS(پیام کوتاه متنی  - 

  وب - 

مدیریت ارتباط با 

مشتري

فرآیندها
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ITبکارگیري برمبتنی CRMپیشنهادي چارچوب-2شکل

يریگ جهینت -6

احسـاس   شیپ از شیو رشد و توسعه آن ب افتهیشیاافز يریچشمگ طرزشرکت ها به ياطالعات و اثرات آن برا يفناور تیاهم

 دینما یتوانمند مهستنداز آنها دور ییایکه ازنظر جغراف یانیبه مشتر یابیدست دررا  هاشرکت، ITيامروز يایدردن.گردد یم

 یو حتـ  هاشـنهاد یپ نظرات، انیبه ب زینکرده و يداریانتخاب محصول مورد نظر، آن را خر صورتدهد تا در یو به آنها اجازه م

 360يدیـ ، دانیبـا مشـتر   نهیبه يکنش ها هماطالعات، دربر يتوانند با استفاده از فناور یها م شرکت.بپردازندخود اتیشکا

 بـه رود تـا  یلذا از کسب و کارها انتظار مـ .داشته باشند نهیبهبا آنان ارتباط ندهیکنند و در آ داین پایبه مشتر نسبتيدرجه ا

بلنـد   توسـعه محصوالت، بـه تحقـق اهـداف رشـد و     دیتول يبرا استفادهمورد يها يبا فناور انیمشتر يها دگاهید کمک ادغام

منجـر شـود و بـه     انشـان یمشترها وشرکت نیب میرابطه مستق جادیتواند به ا یماطالعات يفناور.ادامه دهند شیپروازانه خو

.گردد محسوبهاشرکت يفرصت برا کیزله به من یکند و بطور کل کمکآنها نیتبادل اطالعات ب

در  ییجو، صرفهیدرون سازمان يو ارتباطات ، محرکها اطالعاتيصورت گرف ته در فناور يها شرفتیهمگام با پ امروزه

حفـظ و   جـذب، راهکـار مناسـب جهـت    کیـ را به سمت است فاده از  هاشرکتوهاسازمان ،یکیو رشد تجارت الکترون نهیهز

 تیموفق جهتITياستفاده از ابزارهابه منظور لیفروش سازمان و تما یینقش توانا. دهندیسوق م انیداشتن مشتر وفادار نگه

است  يدیکل يابتکارCRMشکست ایو  یینها

 اسـت یساطالعات در شرکت هـا قابـل اسـتنباط اسـت، لـزوم      يفناوريریاز بکارگ یناش راتیاز تاث یابیبر اساس ارز آنچه

هـا مشـتمل بـر     رسـاخت یزبـر توسـعه   دیبابعنوان مثال،. کسب و کار است نیامربوط با ياز بخش ها کیدر هر ژهیو يگذار

اگر شرکت ها بخواهنـد خـود    نیهمچن.فراهم نمود زیمناسب را ن یو قانون یحقوق طیو شرا شوددیمهارت ها و استانداردها تاک

يریکارکنان و کارشناسان به طور مستمر با بکارگ استام سازند، الزمهمگ يعلم و تکنولوژ عیسر يها شرفتیپوحوالتترا با 

ITرا روزآمد سازند خود.  

تجـارت   توسـعه درك سـرعت و .کند یکمک م انیبا مشتر شرکتبه بهبود روابطاطالعات از طرق متعدد يفناور توسعه

از درگـاه   محصـوالت تواننـد بـا عرضـه    یهـا مـ  به عنوان مثال شرکت. است مهماریها، بسها و سازمانشرکت نیب کیالکترون

     . داده شـود  حیتوضـ  کامـل محصـوالت بـه صـورت    يهـا یژگـ یکـه و  يکنند؛ به طور برقرارخود ارتباط انیها، با مشتر يفناور

 انیمحصـول و خـدمت بـه مشـتر     حملان،یرفتار مشتر ری، تفسيمشتر يها در مورد الگوها دادهلیو تحل هیو تجز يجمع آور

يریبکارگ وITدر حوزه تیخالقوکه با ابتکار است یراتیتاثگریسطح خدمت، از د شیافزا يمدل ها گسترشو جادیو ا خاص

CRMيراهبرد تجار. افتیتوان به آن دست  یمCRMـ بازار ياستفاده از اهرمها با فـروش   اتیـ اطالعـات، عمل  يفنـاور ، یابی

بـه واسـطه   .دیـ نما یمـ  نهیشـ یسازمان را ب باانیسود تعامل مشتر ،یامور مالو توسعه و  قیتحق ،یانسان، منابعيخدمات مشتر

 يهـا شـرکت  يو شکسـت بـرا   تیموفقو اختالف  انگرینمامی تواند CRMياستراتژ ياجراتال،یجیدر بازار دباال اریرقابت بس

  .باشد نیکوچک آنال

 کیـ را بعنـوان   يسـودآور  یرود خروجـ  یار ماما انتظ است،ITدر یمیعظ يگذار هیسرما مستلزمCRMياگرچه اجرا

. اسـت  ITهیبر پایابیانجام بازار تی، بسته به قابليبه طرف مشتر یابیبازاربسط ارتباطات يبرا تیحما.دستاورد به ثمر برساند

. ]23[هنـد را ارتقا د يریجهت گنیا دیبهره مند هستند، با انشانیحفظ مشتر منظوربه ITيساختارها ریکه از ز ییشرکت ها

تواننـد   یمـ آنهـا  هشرفتیپ لیو تحل هیو تجز انیشده از مشتر افتیدراطالعات رهیاطالعات و ذخ يبا استفاده از فناور هاشرکت

در سازمان هـا، بـا    یاطالعاتيها ستمیاز س یکیعنوان  به CRM.کنند دیتول انیو انتظارات مشتر ازهایمنطبق بر ن یمحصوالت

سازمان را پوشش دهد؛ امـا   یارتباط ویاطالعات يازهایقادر است ن یو خدمات به راحت یابیبازارعات،اطال يکردن فناور بیترک

 هیشـتاب زده جهـت سـرما    يریـ گ میکه از تصم ستسازمان ها يبرا يخطر زنگ، CRMيشکست پروژه هايدرصد 70نرخ 

  . ندیفراهم نما راITاز جمله یالزم يسترهابابزار، نیايساز ادهیاجتناب کنند و قبل از پ ستمیس نیا يرو بريگذار
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