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 چکيده

در شرايط رقابتي امروز، مديريت دانش و مديريت روابط مشتري ابزار مهمي براي شرکتها ميباشند. دانش به عنوان يک 

مي باشد.  CRMفاکتور رقابتي مهم در اقتصاد جهاني به حساب مي آيد و افزون بر اين، دانش مشتري، عامل مهمي براي پياده سازي 

از ارايه مطلوب کاال و خدمات به مشتريان بايد دانش خود را درباره مشتريان مديريت کنيم.  براي افزايش کارايي سازمان و اطمينان

بنابراين مديريت دانش جزء الينفک مديريت ارتباط با مشتريان ميباشد. ما در اين مقاله در خصوص چگونگي و ميزان نقش مديريت 

تلف در اين خصوص را بررسي مي نماييم و در انتها به بيان راه بحث مي کنيم، مدل هاي مخ CRMدانش در پياده سازي موفق آميز 

 و پيشنهاداتي در اين حوزه مي پردازيم. حل

 : مديريت دانش، مديريت روابط مشتري، دانش مشتريکلمات کليدي .1
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 مقدمه

رکت هاي بسياري در سرتاسر جهان به طور فزاينده اي در حال بکارگيري سيستم مديريت روابط مشتريان ش

(CRM)  و در دنياي کسب و کار شده است ميالدي عالقه زيادي به اين موضوع در ادبيات 09مي باشند و از اواخر دهه .

(Payne and Frow, 2005), (Becker et al, 2009)  در شرايط رقابتي امروز با چالش هاي مالي بسيار و افزايش

يستم مي باشد. س ها در راضي نگه داشتن مشتريانشانرقابت بين شرکت ها، موفقيت کسب و کار منوط به توانايي شرکت 

CRM  ،حفظ و راضي نگه داشتن آن ها استبه عنوان ابزاري در خدمت شرکت ها براي خدمات به مشتريان(Li and 

Mao, 2012)ميليارد دالر صرف نرم افزار  4/39بيش از  3902ر طبق گفته شرکت مشاوره اي گارتنر، در سال . بCRM 

را به  CRMمي توان  . (Gartner, 2013)فزايش پيدا کندي شود که اين رقم در سالهاي آتي اپيش بيني مشده است و 

جاد ن ايعنوان روشي راهبردي براي مديريت روابط با مشتريان به حساب آورد که هم براي مشتريان و هم براي ساير ذينفعا

اقتصاد جهاني امروز، سازمان ها را به دوباره انديشي در مديريت ارتباط با مشتري از مباحثي است که در ارزش ميکند. 

راهکارهاي برقراري ارتباط با دامنه وسيع مشتريان و تسخير اين دانش گسترده برانگيخته است. اما به جرات ميتوان به اين 

 ,Payne and Frow)ري مديريت دانش امکان پذير نيستنکته اشاره کرد که برقراري ارتباط موثر با مشتريان بدون بکارگي

در سال هاي  اخير سازمان ها مديريت روابط مشتري را با مديريت دانش يکپارچه ساخته اند زيرا به اين نتيجه   .(2005

مشتري براي  "درباره"بر دانش  CRMبازي ميکند. در حاليکه  CRMرسيده اند که مديريت دانش نقش کليدي در فرايند 

 و                     ميکند، سيستم هاي مديريت دانش مي توانند آن دانش را ايجاد، سازماندهي، تاکيد مديريت تعامالت مشتري

در يک محيط تجاري  CRMکاربردي سازند و از اين طريق ايجاد ارزش نموده و عملکرد سازماني را بهبود دهند. موفقيت 

مبتني بر دانش ايجاد گردند  CRMشده و فرايندهاي تنها زماني امکان پذير است که با سيستم هاي مديريت دانش يکپارچه 

 (.0200)حاجي کريمي و منصوريان، 

در سال هاي اخير دانش به عنوان منبع سازماني مهمي شناخته شده و توجهات زيادي را در ادبيات به خود جلب 

 گاهي صورت پذيرفته استتوسط جوامع دانش (KM)کرده است و به همين دليل توجهات زيادي به مفهوم مديريت دانش 

(Salmador et al, 2007).  همچنين مديريت دانش به عنوان يکي از منابعي شناخته ميشود که شرکت ها براي پياده

تاکيد دارد که هم اکنون شرکت ها به اين  CRMادبيات مربوط به  [.7]سازي آن هزينه هاي زيادي را متقبل مي شوند
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فعلي از طريق ايجاد يک رابطه بلندمدت براي برآورده کردن نياز مشتريان بسيار کم  نتيجه رسيده اند که حفظ مشتريان

مي باشد. ايجاد اين رابطه بلند مدت بستگي زيادي به دانش مشتري، مديريت دانش و  هزينه تر از جذب مشتريان جديد 

يش مي دهند بلکه باعث افزايش دانش دارد که نه تنها توانايي سازمان را در بهبود تعامالت با مشتري افزا CRMسيستم 

در اين مقاله سعي در شناسايي نقش مديريت دانش در موفقيت  .(Xu and Walton, 2005) نسبت به مشتريان مي شود

تاثير  CRMبه طور مستقيم بر موفقيت سيستم مديريت روابط مشتريان را داريم و همچنين برآنيم تا بدانيم آيا اين نقش 

 گذار است يا به طور غير مستقيم اين کار را انجام ميدهد.

 

 هدف، اهميت و ضرورت پژوهش 0-0

در عصر اطالعات و دانش، مزيت اصلي در سرمايه دانشي نهفته است و اين دانش در بخشهاي مختلفي چه به 

 ،رقابتي ماندگار براي هر شرکت تنها مزيت. همچنين قابل ذکر ميباشد که صورت آشکار و چه به صورت پنهان وجود دارد

منشا اين ارزش، ايجاد و انتقال اطالعات مهم از کارکناني است  و ارزشي است که آن شرکت براي مشتريانش ايجاد مي کند

همچنين مديريت دانش به فرايندهايي اطالق ميشود که در نتيجه آنها اين دانش  که با مشتريان در ارتباط مستقيم هستند.

توجه به نقش مديريت دانش در  با پس. دنو دانش مشتريان( کسب، نگهداري و استفاده ميشو موجود در سازمانها )دانش 

، ضرورت اين پژوهش براي مديريت روابط مشتريان يت آميزموفق پيشبرد اهداف شرکت و همچنين نقش آن در پياده سازي

 مشتريان را دارند، مشخص مي شود.ي مديريت روابط آگاهي شرکتهايي که قصد پياده سازي سيستم ها

مديريت دانش ديريت دانش، مديريت روابط مشتري و م در اين مقاله پس از بيان مقدماتي در خصوص مفاهيم

، به بيان ادبيات نظري و همچنين بررسي مدل هاي مختلف در اين زمينه ميپردازيم و در فصل آخر نيز نتايج حاصل مشتري

 شرح داده خواهد شد. اتپيشنهاداز اين بررسي ها و 

 شناخت اصطالحات و مفاهيم  .2

 (KM) . مديريت دانش2-1

در بازار رقابتي امروز، شرکتهايي توانايي رقابت را دارند که دانش جديد را در سازمان خود ايجاد نموده، توزيع کرده و آن را 

ي م                 و به سازمان امکان حل مسايل را  ايجاد مي کندبه کاال و خدمات تبديل کنند. از اين رو، دانش براي سازمان مزيت رقابتي 
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 دهد. بنابراين دانش نه فقط يک منبع رقابتي خواهد شد بلکه در واقع تنها منبع آن ميگردد. مهمترين پرسش اينست که دانش موجود

ايجاد سيستم هاي مديريت دانش يکي از مهمترين در هر سازمان را چگونه ميتوان شناسايي کرد و از آن به بهترين نحو استفاده کرد. 

 .(Turban and Mclean, 2002)ش در هر سازماني شمرده ميشوند دانراهکارهاي بهبود سطح 

تعاريف بسياري از مديريت دانش در مقاالت وجود دارد. مديريت دانش به مجموعه فرايندهايي گفته ميشود که در نتيجه 

آن دانش کسب، نگهداري و استفاده ميشود و هدف از آن بهره برداري از دارايي هاي فکري به منظور افزايش بهره وري، ايجاد ارزش 

پذيري است. با روند جهاني شدن و تاثير اينترنت بسياري از سازمانها  به لحاظ جغرافيايي پراکنده  هاي جديد و باال بردن قابليت رقابت

. همچنين با افزايش شمار مدارک و مستندات آنالين که در فضاي مبتني ساختاربندي ميشوندشده اند و به صورت تيم هاي مجازي 

نش به وجود آمده است که عمدتا در حوزه هايي مانند جستجوي اطالعات، بر وب موجود هستند مشکالت فراواني در زمينه مديريت دا

همچنين  .(Hammer and Stanton, 1994)ن اطالعات خود را نشان ميدهد بودو در دسترس  استخراج اطالعات، نگهداري

، سازماندهي، ذخيره و به مديريت دانش فرايندي درون سازماني است که حيطه عملي برون سازماني داشته و به شناسايي، ارزيابي

 کارگيري دانش با هدف تامين نيازها و اهداف سازماني ميپردازد. 

 (CRM) .  مديريت روابط مشتري2-2

مديريت روابط با مشتري يک استراتژي کاري با رويکرد است که با مشتريان متناسب با شرايط و الگوهاي رفتاري آنها 

در واقع مديريت روابط با مشتري مديران را  دو طرف ايجاد ارزش افزوده کند، برقرار نمايد.ارتباطي پايدار و بلندمدت که براي هر 

د و سودآوري روابط مستمر را نقادر خواهد ساخت تا از دانش مشتري براي باال بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کن

          بدون فناوري اطالعات  CRMو مشتريان بستر الکترونيکي است،  افزايش دهند. از آنجا که اصلي ترين بستر ارتباط ميان شرکتها

ناميده شده و به معناي مديريت روابط با مشتريان به شيوه الکترونيکي   E-CRMايجاد گرديده که  يبي معنا شده و مفهوم جديد

 هدف اجرايي است: 4معموال استراتژي مديريت روابط با مشتري مبتني بر است.  

 مشتريان بالقوه يا مشتريان ديگر شرکتها به اولين خريد از شرکت تشويق -

 مشترياني که اولين خريد را نموده اند به خريدهاي بعدي تشويق -

 تبديل مشتريان موقت به مشتريان وفادار -
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 Patricia Seybold) به نحوي که به مبلغ سازمان تبديل شوند ارايه خدمات به مشتريان وفادار با مطلوبيت باال -

Group, 2002) 

 

 

 (CKM). مديريت دانش مشتري 2-3

به نظر برسد، اما مديران دانش مشتري در برخي جوانب  KMيا  CRMممکن است تنها نام ديگري براي  CKMدر نگاه اول 

همه ، مديران روابط با مشتري بيش از CRMميباشند. به عنوان يک مشخصه  CRMو  KMنيازمند نگرشي متفاوت از شيوه رايج در 

بر دانش از مشتري تمرکز دارند تا بر دانش درباره مشتري. به بيان ديگر، سازمانهاي باهوش دريافته اند که مشتريانشان آگاه تر از 

کارمندي هستند که دانش را از ميان فعل و انفعال مستقيم يا مشتري و همچنين پرس و جوي دانش در مورد مشتريان از نمايندگان 

. به همين صورت، مديران دانش معمول، بر روي تالش در تبديل کارمندان از جمع کنندگان دانش به تسهيم فروش جستجو ميکند

. (Salomann et al, 2005) کنندگان تمرکز دارند، اين امر معموال توسط نقشه هاي تسهيم دانش مبتني بر اينترانت اجرا ميشود

اگر ما تنها مي دانستيم که چه چيزي  "ط مولد و مشارکتي در راستاي شعار روي تشويق و تقويت رواب KMي در مقابل تمرکز اختصاص

اهند اما چرا مشتريان ميخو "اگر ما تنها ميدانستيم که مشتريان چه ميدانند"بعد ديگري را پيشنهاد مي کند  CKMميباشد.  "مي دانيم

دانش خود را براي خلق ارزش براي شرکت تسهيم کنند و سپس براي دانش خود که در محصوالت و خدمات شرکت بسط يافته پول 

ن به عنوان نهاد دانش باز ميگردد. اين تغيير نگرش مفهوم گسترده اي دارد. پرداخت کنند؟ اين امر به تغيير نگرش نسبت به مشتريا

مهمتر از همه مشتري از يک دريافت کننده منفعل محصوالت و خدمات آنگونه که در مديريت دانش سنتي بود، رها شده است. 

 .(Gibbert et al, 2002) ته استنيز رهايي ياف CRMهمچنين مشتري از اسارت در زنجيره برنامه رايج وفاداري مشتري در 

 

 ادبيات نظري .3
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دارد، تالشهاي خود را در  CRMاز آنجاييکه شرکتها به اين نتيجه رسيده اند که مديريت دانش نقش کليدي در موفقيت 

درباره مديريت دانش  CRM .(Dous et al, 2005) جهت يکپارچه کردن مديريت دانش و مديريت روابط مشتري معطوف کرده اند

ار محيط کسب و ک مهمي که سيستمهاي مديريت دانش در با توجه به نقشميباشد. مشتري براي درک بهتر نيازها و خدمات به آنها 

سنتي با مديريت دانش مشتري به  CRMبود چارچوبي کلي براي يکپارچه کردن کارکردهاي ممشتري محور امروز بازي ميکند، ک

ذکر کرده است، ما به مديريت  zablah et al. (2004)بعالوه همانطور که  .(Beijerse and R.P, 1999)آيدوضوح به چشم مي 

، شرکتها بايد توانايي خود در فرايندهاي  CRMمينگريم چون براي مديريت کارا و موثر  CRMدانش به عنوان زيرفرايند اصلي 

مديريت دانش و مديريت روابط مشتري، مديريت دانش مشتري به عنوان  همچنين با تلفيق مديريت دانش مشتري را افزايش دهند.

 (.0211)جوانشير و همکاران،  راهکاري براي ارتقاء فرايندهاي مديريت روابط با مشتريان بيان مي شود

 Aurora Garrido-morenoبحث کرده اند. براي مثال  CRMپژوهشگران زيادي در خصوص عوامل موثر در موفقيت 

پيشنهاد داد که در آن مديريت دانش به عنوان فاکتور موفقيت اصلي در نظر  CRMپياده سازي  را براي مدل موفقيتي،  (2011)
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در اين مدل نقش داشتند. در  CRMگرفته شد و ديگر فاکتورها شامل فاکتورهاي سازماني، تکنولوژيکي، مشتري محوري و تجارب 

تاثير به واسطه  مستقيم يعنيغير داشته باشند. تاثير  CRMموفقيت  اين مدل فاکتورها ميتوانند تاثير مستقيم يا غيرمستقيم بر

 مدل ذکر شده را نشان ميدهد. 0. شکل CRMفاکتورهاي ديگر بر موفقيت 

 CRMمدل ساخت يافته براي موفقيت  – 1شکل 

 

دارند.  CRMنتايجي که از اين مدل به دست آمد نشان دهنده آن بود که تمامي فاکتورهاي ذکر شده در مدل تاثير مثبتي بر موفقيت 

ذکر کرده بود،  CRMعلي رغم اين، بر خالف فرضيه اوليه که قابليت هاي مديريت دانش را مهمترين فاکتور تاثيرگذار بر موفقيت 

هستند که نقش اصلي را در اين مورد بر عهده  ژي، حمايت مديريت ارشد، ساختار سازماني، منابع انساني()استرات متغيرهاي سازماني

همچنين بر اساس  تاثيرگذار هستند. CRMو بقيه فاکتورها از جمله مديريت دانش، به واسطه متغيرهاي سازماني بر موفقيت  دارند

دارد. يافته هاي به دست آمده بر اساس تحليل اين مدل نشان داد که  CRMنيز تاثير مستقيمي بر موفقيت  CRMاين مدل تجربه 

حتي اگر شرکتي مديريت دانش را در ساختار خود اجرايي نمايد، پيشرفته ترين تکنولوژي ها را به خدمت گيرد و سعي در ايجاد 

 و                يکپارچه نکند، ساختارهاي سازماني اگر اين ابتکارات را با سازمان خود  اما ،ديدگاه مشتري محور در ساختار خود نمايد

 موفقيت آميز نخواهد بود CRMفرايندهايش را بازطراحي نکند، منابع انساني به طور کامل در پروژه مشارکت داده نشوند، پياده سازي 

(Garrido-Moreno and Melendez, 2011). 

    کافي نمي باشد،  CRM داشتن قابليت هاي مديريت دانش براي موفقيتنشان ميدهد که همچنين بر اساس تحقيق ديگري، نتايج 

تاثير گذار هستند و  CRM و عوامل ديگري نيز وجوددارد که مي توان در نظر گرفت. يعني، به طور خاص، عوامل سازماني بر موفقيت

 CRMآوري / عوامل مشتري گرايي( در موفقيت فن  مديريت دانش/ عوامل ديگر )قابليت هاي به نظر مي رسد آنها واسطه تاثير گذاري

 (0202)پاسبان و همکاران،  مي باشند( در نتايج مالي و بازاريابي)

وجود همبستگي بين مديريت ارتباط با مشتريان، داده کاوي و مديريت  بهنتايج به دست آمده بر اساس  ديگري، نويسندگان در تحقيق

 (0203)آقاميريان و همکاران،  رسيدنددانش با هم و با مديريت دانش مشتري 
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Aura Garrido-moreno, Nigel Lockett, Victore Garcia-Morales (2014)  با بهره گيري از مرور تحقيقات پيشين

به عنوان منبع اصلي در نظر گرفته شد و تعهد سازماني و مديريت دانش  CRMزيرساخت تکنولوژي  يه کردند که در آنامدلي را ار

(KM) آمده است که شامل 3ه عنوان منابع مکمل يا واسطه هاي بالقوه در نظر گرفته شدند. ساختار اين مدل در شکل شماره ب               

فرضيه شکل  5ميباشد و بر طبق آن  CRM، تعهد سازماني و موفقيت (KM)، مديريت دانش CRMمتغير زيرساخت تکنولوژي   4

 :گرفت

 مناسب با سطوح باالي تعهد سازماني ارتباط مثبت دارد. CRMفرضيه اول: يک زير ساخت تکنولوژي 

 .دارد مثبت ارتباط موثر (KM)مديريت دانش با مناسب CRM تکنولوژي ساخت زير فرضيه دوم: يک

 موثر ارتباط مثبت دارد. (KM)فرضيه سوم: سطوح باالي تعهد سازماني با مديريت دانش 

 ارتباط مثبت دارد. CRMفرضيه چهارم: سطوح باالي تعهد سازماني با موفقيت 
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 ارتباط مثبت دارد. CRMموثر با موفقيت  (KM)فرضيه پنجم: مديريت دانش 

 CRMمدل ساخت يافته براي موفقيت  –2شکل 

لي پياده سازي شود،تاثيرات مثبتي بر نتايج شرکت، بهبود سودآوري، افزايش سهم بازار به طور اصو CRMنتايج بيانگر اين بود که اگر 

مناسب، باعث ايجاد ارزش براي مشتري،  CRMو افزايش درآمد فروش دارد. همچنين بيانگر اين بود که ايجاد يک زيرساخت تکنولوژي 

 CRMتاثير غير مستقيم بر موفقيت  CRMرساخت تکنولوژي افزايش رضايت او و وفاداري مشتري ميگردد. همچنين نشان داد که زي

ط با نقش مديريت دانش و تعهد سازماني در اين موفقيت نقش حياتي دارند. در ارتبا (KM)دارد و منابع  واسطه اي مديريت دانش 

 سازمان در اين امر نقش دارد.دانش به عنوان دارايي مهمي براي ، CRMنتايج نشان داد که در هنگام پياده سازي زيرساخت تکنولوژي 

همچنين نقش تعهد سازماني بسيار قابل توجه ميباشد. نقش عامل انساني بسيار مهم است چون تعهد سازماني هم به طور مستقيم و 

تعهد سازماني شامل فاکتورهاي مختلفي از جمله  تاثيرگذار است. CRMبر موفقيت  (KM)هم غير مستقيم از طريق مديريت دانش 

به طور خالصه اين مدل و نتايج  و سيستمهاي پاداش ميشود. يآموزش عهد مديريت، رهبري، تعهد کارکنان، برنامه هاييت و تحما
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-Garrido) ميباشد CRMتعهد سازماني به عنوان محرکهاي اصلي موفقيت و  (KM)حاصل از تحقيقات بيانگر نقش مديريت دانش 

Moreno et al, 2014). 

 (KM)به بررسي نقش فرايندهاي مديريت دانش  که بر اساس آن گرديدپيشنهاد مدل يکپارچه اي در تحقيق ديگري،  

متغير آمادگي سازماني، آمادگي  5که شامل اين مدل را نشان ميدهد  2شماره پرداخته شد. شکل  CRMدرتوسعه و ايجاد سيستم 

فرضيه شکل  4ميباشد و بر طبق آن  CRM، و عملکرد (KM)تکنولوژيکي، کاربرد رسانه هاي اجتماعي، فرايندهاي مديريت دانش 

  گرفت:

 ارتباط مثبت دارد. (KM)فرايندهاي مديريت دانشفرضيه اول: آمادگي سازماني با 

 .دارد مثبت ارتباط( KM)دانش مديريت فرايندهاي با تکنولوژيکي آمادگيفرضيه دوم: 

 .دارد مثبت ارتباط( KM)دانش مديريت فرايندهاي با کاربرد رسانه هاي اجتماعيفرضيه سوم: 

 ارتباط مثبت دارد. CRM عملکردبا  (KM)مديريت دانش فرايندهاي : چهارمفرضيه 

                                             محرکهاي اصلي فرايندهاي مديريت دانش ميباشند نتايج نشان داد که آمادگي تکنولوژيکي و سازماني

  دارند. CRMو همچنين اثبات شد که فرايندهاي مديريت دانش تاثير مهم و مثبتي بر عملکرد 
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 CRMدرتوسعه و ايجاد سيستم  (KM)نقش فرايندهاي مديريت دانش مدل بررسي  -3شکل شماره 

 

همچنين آمادگي سازماني شامل فاکتورهايي مانند رهبري، سيستمهاي پاداش يا برنامه هاي آموزشي به عنوان عناصر ضروري براي 

بهبود فرايندهاي مديريت دانش عمل ميکنند. آمادگي تکنولوژيکي نقش محوري و اساسي در پشتيباني فرايندهاي تبادل دانش سازماني 

ان ، ذخيره و تجزيه و تحليل اطالعات مشتريکسببه شرکتها را قادر  ،سيستمهاي تکنولوژيکيت کرد که دارد. نتايج اين پژوهش اثبا

همچنين درخصوص ابزار رسانه هاي اجتماعي نتايج بيانگر اين بود که اين ابزار محرک  و بهبود فرايند مديريت دانش مشتري ميکند.
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اند  از رسانه هاي اجتماعي کردهتفاده باشد که شرکتها به تازگي شروع به اسمديريت دانش نيستند. علت آن ممکن است به اين خاطر 

و هنوز نميدانند که چطور به صورت موثر از آن استفاده کنند. در نهايت با توجه به اينکه توانايي يک شرکت در ايجاد و بهره برداري 

 دارد CRMديريت دانش نقش کليدي در پياده سازي از دانش باعث ايجاد مزيت رقابتي ميشود، در اين تحقيق اثبات شد که م

(Garrido-Moreno et al, 2015). 

 نتيجه گيري .4

و يکپارچه کردن آن  (KM)، استفاده از مديريت دانش CRMسيستم  ي شکست در پياده سازي موفقبا توجه به ميزان باال

بررسي مدلهاي مختلف در اين زمينه اين منظور را اثبات ميکند. باعث دستيابي سازمان به منافع مورد نظر خود ميشود.  CRMبا 

باعث موفقيت هم در بخش مالي )سودآوري،  CRMتوسعه و ايجاد فرايندهاي مديريت دانش مناسب به عنوان پيشنياز پياده سازي 

 فروش، سهم بازار( و هم در بخش رضايتمندي و وفاداري مشتري ميشود.

 

 ات. راه حل ها و پيشنهاد4-1

در شرکت ميباشد. براي اين کار الزم است  CRMدر خصوص متغير مديريت روابط با مشتري اولين قدم استفاده از نرم افزار 

و سيستم هاي  بشناسدمشتريان بالقوه جديد را شناسايي کند، نياز اين مشتريان را  CRMتا شرکت پس از پياده سازي نرم افزار 

براي دريافت انواع داده هاي مشتري طراحي کند. پس از اين مرحله اطالعات به دست آمده از اين سيستم در فرايندهاي  اطالعاتي

همچنين شناسايي روش هاي نوين استفاده از  قرار ميگيرند و سپس ذخيره سازي، پردازش و تسهيم ميشوند. (KM)مديريت دانش 

مشتريان براي دريافت دانش مشتريان و استفاده از آن جهت منافع دو طرف ضروري است.  رسانه هاي اجتماعي براي تبادل اطالعات با

تهيه نرم افزاري يکپارچه جهت ايجاد بانک اطالعاتي جامع از مشتريان و تقويت  ايجاد زيرساخت مديريت دانش و قابل ذکر ميباشد که

 ميشوند.  CRMعواملي هستند که باعث موفقيت  زيرساخت هاي فناوري اطالعات جهت ساده سازي تسهيم دانش از عمده
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