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 هقذهِ

ّب، اًتظبسات  ّب ٍ فشٌّگ ، ػشػت دس استجبعبت ٍ تغييش ٍ تحَالتي وِ دس اسصؽفٌبٍسیاهشٍصُ دس ػلش خْبًي ؿذى، ثِ ػجت پيـشفت داًؾ ٍ 

ػجت ّب، خَاػتِ ّب ٍ تَلؼبت ؿْشًٍذاى،  فشآيٌذ تحَالت اداسی ًيض تبثيش گزاؿتِ اػت. تغييش ػليمِ ، ثشّب ايدبد ؿذُ ٍ هغبلجبت ػيبػي هلت

، ػجت ؿذُ  ی دٍلتي دس ثشاثش ؿْشًٍذاىػبصهبى ّبصا تجذيل ؿَد. دس ٍالغ پبػخگَ ثَدى صا ثِ اهشی ثشٍىؿذُ اػت وِ تحَل، اص اهشی دسٍى

هٌذی سا ثشای آًبى  ّب ثِ افشاد خبهؼِ اص هٌظشی خذيذ ٍ ثِ هثبثِ هـتشيبى ثخؾ خلَكي ثٌگشًذ ٍ تالؽ وٌٌذ حذاوثش سضبيت اػت دٍلت

 بصًذ.فشاّن ػ

دس گزؿتِ، هذيشيت دٍلتي تَخِ اكلي خَد سا ثِ سخذادّبی دسٍى ثَسٍوشاػي هؼغَف هي داؿت ٍ ثِ عَس ػوذُ هـىالت دسًٍي ثَسٍوشاػي 

خَد سا ثـٌبػذ ٍ اص آثبس ػبصهبى خَد ثش هحيظ  یسا هؼئلِ اكلي هي پٌذاؿت. اهشٍصُ هذيشيت دٍلتي ثبيذ اثؼبد اختوبػي ٍ ػوَهي حشفِ

 آگبُ ثبؿذ ٍ هؼبئل ؿْشًٍذاى ٍ ؿْشًٍذی سا دغذغِ رٌّي خَد لشاس دّذ. اختوبػي آى

ٍيىشدّبی خذيذ س دگشگًَي ثٌيبدی ٍ اػبػي ؿذُ اػت.ی دٍلتي ثِ همَالت وبسآيي ٍ اثشثخـي دچبس يه ػبصهبى ّب، سٍيىشد دس ػلش حبضش

. دس ًظبم اداسی ٍ اخشايي هَسد تَخِ لشاس دادُ اًذ ،ّبی هختلفي سا وِ ثِ عَس ػوذُ غيشهبلي ّؼتٌذ خالف سٍيىشدّبی ػٌتي، ؿبخقثش

ّبی اكلي تحَل ًظبم اداسی ٍ اسصيبثي ٍ ثْجَد  يىي اص هؼيبسّب ٍ ؿبخق ،ّبی دٍلتي ، ػالهت اداسی ٍ سضبيت هشدم اص دػتگبُوـَسّب

 ی دٍلتي تلمي هي ؿَد.ػبصهبى ّبػولىشد 

ّب ٍ ًيبصّبی هبدی ٍ هؼٌَی ٍ سضبيت ؿْشًٍذاى سا  ّب ًتَاًٌذ خَاػتِ ب ٍ حىَهتّ ثِ اػتمبد اًذيـوٌذاى ػلَم ػيبػي ٍ اداسی، اگش دٍلت

ّبی هختلفي اص لجيل ثحشاى اػتوبد ػوَهي، ثحشاى هـشٍػيت ًظبم، ثحشاى هـبسوت ػوَهي ٍ ثحشاى ّوگشايي دس  ثشآٍسدُ ػبصًذ، ثحشاى

م ػيبػي ٍ اداسی، هَخت ثشٍص ثحشاى ٍ گؼؼت دس فشآيٌذ تَػؼِ ّب ضوي تمليل وبسآيي ٍ اثشثخـي ًظب خبهؼِ ايدبد هي ؿَد ٍ ايي ثحشاى

، ٍفبق هلي، هـبسوت ػوَهي ٍ التذاس هلي هي  ، ثبػث افضايؾ اػتوبد ٍ ٍفبداسی ػوَهي خلت سضبيت ؿْشًٍذاى ٍ هشاخؼبىػىغ ثش .ؿذ خَاّذ

 ؿًَذ.  ؿَد وِ دس دًيبی وًٌَي ثِ هبًٌذ ؿبخق ّبی اكلي ػٌدؾ وبسآهذی ٍ تَػؼِ ًظبم اداسی ٍ ػيبػي هحؼَة هي

هٌذی دس ؿْشًٍذاى ٍ هشاخؼبى  ْجَد ويفيت خذهبت اسائِ ؿذُ ثِ هٌظَس ايدبد سضبيتی دٍلتي دس خْت ثػبصهبى ّبثٌبثشايي هذيشيت ػولىشد 

،  ی دٍلتيػبصهبى ّبصيشا ثْجَد ػولىشد  ؛خَاهغ ًمؾ اػتشاتظيه داؿتِ ثبؿذ ٍ دس تحَل ٍ تَػؼِ شخَسداس ؿذُػضايي ثِ هي تَاًذ اص اّويت ث

 سا افضايؾ هي دّذ. بػبصهبى ّتَاًوٌذی سلبثتي، ثْشُ ٍسی ٍ لذست پبػخگَيي ايي 
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، هـتشی هذاسی ٍ خلت سضبيت هشاخؼبى  ّبی وبهيبة ٍ هَفك دس دًيبی وًٌَي ّبی اٍل ػبصهبى يىي اص اػتشاتظی ّب ٍ اٍلَيتايي اػبع ثش

هـتشی اػتٌبيي هي وٌٌذ ٍ سٍيىشد هحلَل هحَسی سا ثِ خبی  ّبيي وِ ثِ ًيبصّب ٍ خَاػتِ ّبی هشاخؼبى ٍ هـتشيبى خَد ثي اػت. ػبصهبى

 هحَسی پيـِ خَد هي ػبصًذ، اص كحٌِ سلبثت حزف هي ؿًَذ.

كٌؼتي سا هـتشی ّبی ػلش فشا يىي اص هْوتشيي ٍيظگي «خبثدبيي دس لذست» هؼِ ؿٌبع هـَْس آهشيىبيي دس وتبةالَيي تبفلش ًَيؼٌذُ ٍ خب

، ديگش تَليذ اًجَُ ٍخَد ًخَاّذ  ػذُ ثيؼتن ثِ ثؼذ 99، اص دِّ  ايي ثبٍس اػت وِ ثِ ػلت ػفبسؿي ؿذى تَليذ ػبالسی ػٌَاى هي وٌذ ٍ ثش

 خَاػت ٍ ًيبص هـتشی اسائِ خَاّذ ؿذ. ثشاػبعثلىِ وبالّب ٍ خذهبت  ؛داؿت
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 هطتری

 ثشای ٍاطُ هـتشی تؼشيف ّبی هختلفي اسائِ ؿذُ اػت وِ ثشخي اص آًْب ػجبستٌذ اص:

 هؼتمين هحلَل يب خذهتي سا دسيبفت هي وٌذ.هـتشی ؿخلي حميمي يب حمَلي اػت وِ ثِ عَس هؼتمين يب غيش  (1

 هي ثبؿذ. ػبصهبى ّبگشٍُ وبس يب ٍاحذ اداسی ٍ ثِ عَس ولي گيشًذگبى خذهت اص  ،ؿخق )هشاخؼبى، هشدم( ،هٌظَس اص هـتشی (2

ذ ٍ چيضی سا هي ػْذُ داسد ٍ دس حبلت تؼبهلي چيضی سا هي دّ ػتذی سا دس يه هحيظ سلبثتي ثش ٍ هـتشی وؼي اػت وِ اًدبم هؼبهلِ ٍ داد

-يب اسايِ وِ دس آى فشٍؿٌذُ ّب ي اػتخذهبتی وٌٌذُدسيبفتثلىِ  ؛ًذاسد ِعشفدٍ ٍلي هشاخؼِ وٌٌذُ هثل هـتشی حبلت تؼبهلي ٍ  ؛گيشد

وِ  يًوي تَاًذ ثِ ػبدگي آى اعالػبت سا ثِ دػت آٍسد، دس حبل  خشيذاس ٍ هَضَع هؼبهلِ داسًذ یدسثبسُاعالػبت ثيـتشی  دٌّذگبى خذهت،

 ػخت ثِ آًْب ًيبصهٌذ اػت. هثل: خذهبت دسهبًي، خذهبت ػلوي، خذهبت آهَصؿي ٍ پظٍّـي.

 اًَاع هطتریاى

ًوي تَاى اهشٍصُ وؼبًي ّؼتٌذ وِ ػْن صيبدی دس ػَدآٍسی ػبصهبى داؿتِ ثبؿٌذ. اهب  ،خَة هـتشيبىِ ػبصهبى ّبدس ثؼيبسی اص هَاسد، اص ديذ 

 هؼيبس تؼشيف هـتشی داًؼت. ؿبيذ ثتَاى ثِ عشيك صيش هـتشيبى سا دػتِ ثٌذی وشد:ػَدآٍسی ٍ دسآهذصايي سا تٌْب 

ثب دس ًظش  .ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تدضيِ ٍ تحليل پبستَ، هـتشيبى سا هَسد ثشسػي ٍ ؿٌبػبيي لشاس هي دّذ جغرافیایی:اًَاع هطتری از لحاظ  (1

 هي ثبؿٌذ. ػبصهبى% دسآهذّبی 89% هـتشيبى تبهيي وٌٌذُ 29گشفتي ايي ًىتِ وِ 

ًظش لشاس هي گيشد. دس ايي ، هذدس آى ؿٌبػبيي عشص فىش ٍ سفتبس هـتشی ٍ تبثيشات هتمبثل هـتشيبى :رٍاًطٌاختیاًَاع هطتری از لحاظ  (2

 ًَع ًگشؽ چْبس ًَع هـتشی ؿٌبػبيي هي ؿَد: 

 هـتشی ٍفبداس 

 هـتشی ًؼجتب ٍفبداس 

 هـتشی ثي ٍفب 

 هـتشی ٍفبداس سليت 
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 یوبسوٌبًي ّؼتٌذ وِ دس داخل ػبصهبى دسيبفت وٌٌذُ ،هـتشی داخلي يه ػبصهبى لحاظ داخلی ٍ یا خارجی تَدى: اًَاع هطتری از (3

خذهبت يب اعالػبت ّؼتٌذ. هـتشی خبسخي خَد ثِ دٍ دػتِ هيبًي ٍ هلشف وٌٌذُ ًْبيي عجمِ ثٌذی هي ؿَد. هلشف وٌٌذُ ًْبيي ثِ عَس 

ًمؾ ٍاػغِ سا ثيي تَليذ وٌٌذُ ٍ هلشف  ،اسصؿي خبسخي یٌذ ٍ هـتشی هيبًي دس صًديشُهؼتمين اص هحلَالت ٍ خذهبت اػتفبدُ هي و

 ػْذُ داسد. وٌٌذُ ًْبيي ثش

  : ثشايي اػبع هـتشيبى ثِ پٌح گشٍُ تمؼين هي ؿًَذ:هیساى رضایتوٌذی آًْالحاظ اًَاع هطتری از  (4

 هـتشيبى خـوگيي 

 هـتشيبى ًبساضي 

 هـتشيبى ساضي 

 هـتشيبى ؿبد 

  ؿيفتِ ٍ ثِ ٍخذ آهذُهـتشيبى 

 اًَاع اقذاهات در ترخَرد تا هطتری

 الف( اقذاهات تیرًٍی

 پبػخگَيي ػشيغ ثِ ًيبص هـتشی -

 .حضَس هٌبػت دس هحل هَسد تمبضب ٍ سفتبس ؿبيؼتِ ثب هـتشی -

 داسای ٍيظگي ّبی ػوَهي صيش ثبؿٌذ:ثشای تبهيي ايي اهش الصم اػت، اسائِ دٌّذُ خذهت 

 ِثشخَسد هحتشهبًِ ٍ ظبّشی آساػت 

 سػبيت هؼبئل اخاللي ٍ تَخِ ثِ ايي اهش وِ اٍ اهيي هـتشی اػت 

 اًضجبط دس وبس 

 ٍفبی ثِ ػْذ 

  گفتبسدس كذالت 

  َِدهي ؿ ػبصهبىدلجؼتگي ثِ ػبصهبى وِ ثبػث تمَيت احؼبع ٍفبداسی هـتشی ث 

 اسائِ خذهبت ثب ويفيت ثبال 

  ُآهَصؽ هـتشی ثشای اػتفبدُ هغلَة اص دػتگب 
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 اقذاهات درًٍی( ب

 ػبصهبىّبی هـتشيبى ثِ  اًتمبل پيبم -

 هشثَعِثِ ٍاحذّبی  هَخَد دس ػبصهبىت ٍ ًمق ّبی فٌي الاًتمبل هـى -

 ػبصهبىّبی هشثَط ثِ ايدبد هحلَالت خذيذ  تَػؼِ هحلَل ٍ ًَآٍسی دس آى ٍ عشح ی)حبكل اص تدبسة( خَد دسثبسُ یّباًتمبل ديذگبُ -

 دس خْت سؿذ ٍ تَػؼِ ػبصهبىسفغ هـىالت ثِ هٌظَس ايدبد يىپبسچگي دس  ثشایووه ثِ ػيؼتن خذهبتي  -
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  هذیریت ارتثاط تا هطتری

ساّجشدی اػت ثشای خوغ آٍسی  ػيؼتن هذيشيت استجبط ثب هـتشی،يب  Customer Relationship Managementهخفف  CRMٍاطُ 

ی لَی ثب هـتشيبى هْوتشيي سهض هَفميت دس وؼت ٍ  ايدبد سٍاثغي لَيتش ثب آًْب. دس ًْبيت ساثغِ هٌظَس ثِيبى شًيبصّب ٍ سفتبسّبی تدبسی هـت

هذيشيت استجبط ثب هـتشی ؿبهل وليِ گبهْبيي اػت وِ يه ػبصهبى ثشای ايدبد ٍ تثجيت استجبعبت ػَدهٌذ ثب هـتشی ثشهي داسد ٍ  وبس اػت.

  ٌبى اص سضـبيت هـتشی تؼشيف هي ؿَد.دس لبلت وبسگشٍّي الصم ثشای حلَل اعوي

 

CRM 

CRM  :اص ػِ ثخؾ اكلي تـىيل ؿذُ اػت 

 .دداس اسصؽ آفشيي، ًمؾ حوبيت وٌٌذُ ی ًْبيي اػت وِ دس سٍاثظهلشف وٌٌذُ :هـتشی .1

 ايدبد هـتشيبى ٍفبداستش ٍ ػَدهٌذتش اص عشيك استجبعي يبدگيشًذُ هي ثبؿذ. :سٍاثظ .2

 ٍ ّذايت يه فشايٌذ وؼت ٍ وبس هـتشی هذاس ٍ لشاس دادى هـتشی دس هشوض فشايٌذّب ٍ تدبسة ػبصهبى.ػجبست اػت اص خالليت  :هذيشيت .3

استجبط ثِ ٌّگبم ٍ ػبصهبى  ،ثِ هذيشيت استجبط ثب هـتشی، اّويتي اػتشاتظيه دادُ ؿذُ اػت. دس ؿشايظ دؿَاس سلبثت ػبصهبى ّبدس  ُاهشٍص

 .ػتا ٍ وبّؾ ّضيٌِ ّب ی خذهتيب اسايِ سضبيت هـتشی، افضايؾ فشٍؽتشيي ساُ افضايؾ  يبفتِ ثب هـتشيبى، هٌبػت

هتذٍلَطی ّب، فشايٌذّب، ًشم افضاس ٍ ػيؼتن  یهدوَػِ» ثبؿذ:هذيشيت استجبط ثب هـتشی اص ثْتشيي تؼشيف هَئض ليوبين اص ؿبيذ تؼشيف صيش 

 «ووه هي وٌذ.حفظ ٍ خذهت ثِ هـتشی  ؽ،ؿٌبػبيي، اًتخبة ٍ تشغيت، گؼتشدس  ػبصهبى ّبّبيي اػت وِ ثِ هَػؼبت ٍ 
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 هذیریت ارتثاط الکترًٍیکی تا هطتری

 ٍداًذ سا ثخـي اص هفَْم وؼت ٍ وبس الىتشًٍيىي هي (ECRM) كبحت ًظش ثبصاسيبثي، هذيشيت استجبط الىتشًٍيىي ثب هـتشی« فيليپ وبتلش»

هَػؼبت سا  ،. اٍ هؼتمذ اػت اػتفبدُ اص اثضاسّبی الىتشًٍيىيتـشيح هي وٌذ ػبصهبى ّباػتفبدُ اص اثضاسّبی الىتشًٍيىي سا ثشای ّذايت اهَس 

ٌٌذ ٍ ثِ آًْب و تش، خذهت سػبًي ی ونٍ ثب ّضيٌِ تش صهبًي ٍ هىبًي ٍػيغ تش، دس داهٌِ تش ٍ دليك لبدس هي ػبصد وِ ثِ هـتشيبى خَد ػشيغ

ذ ّوچٌيي هي تَاًهذيشيت استجبط الىتشًٍيىي ثب هـتشی  ًوبيٌذ.هـتشی ػفبسؿي ٍ اختلبكي  شایثسا خَد وبالّب ٍ خذهبت  وٌذ تبووه هي

دفغ ٍ حزف هَاسد غيش اسصؿوٌذ التلبدی، تشويت ًشم افضاس ٍ ػخت افضاس، فشايٌذّب، ثشًبهِ ، (اص ًظش التلبدی)ـتشيبى اسصؿوٌذ خزة ٍ حفظ ه

 ،اص عشيك ػوليبت الىتشًٍيىيسا ، ايدبد ٍ حفظ استجبط ثب هـتشیبس ٍ م ثشای وؼت ٍ وّبی وبسثشدی ٍ تؼْذات هذيشيت، توبم فشايٌذّبی الص

 تؼْيل ًوبيذ.

 تاریخچِ هذیریت ارتثاط تا هطتری

دس ثِ وبسگيشی سٍؽ تَليذ اًجَُ ثِ خبی سٍؽ تَليذ دػتي، يىي اص « فَسد»اثتىبسات  دٍرُ اًقالب صٌعتی )تَلیذ دستی تا تَلیذ اًثَُ(:.1

تَليذ ثبػث ؿذ وِ هحذٍدُ اًتخبة هـتشيبى اص ًظش هـخلِ ّبی هحلَل  یؿبخلْبی ايي دٍسُ هي ثبؿذ. ّش چٌذ تغييش ؿيَُتشيي  هْن

پبييي تشی ثشخَسداس ؿذًذ. ثِ  یاهب هحلَالت تَليذ ؿذُ ثِ سٍؽ خذيذ اص ليوت توبم ؿذُ ؛وبّؾ يبثذ )ًؼجت ثِ تَليذات كٌبيغ دػتي(

 ، افضايؾ وبسايي ٍ كشفِ التلبدی هْوتشيي اّذاف پيؾ ثيٌي ؿذُ ثَدًذ.«فَسد»تَليذ اًجَُ اص ػَی ػجبستي ديگش، دس اًتخبة سٍؽ 

ّبی طاپٌي هجٌي ثش ثْجَد هؼتوش فشايٌذّب آغبص  ايي دٍسُ ّوضهبى ثب اثتىبس ؿشوت اًقالب کیفیت )تَلیذ اًثَُ تا تْثَد هستور(:.دٍرُ 2

ويفيت هبًٌذ  يتّبی ًَيي هذيش تش ٍ ثب ويفيت تش هحلَالت هٌدش ؿذ. ثب هغشح ؿذى سٍؽ ؿذ. ايي اهش ثِ ًَثِ خَد ثِ تَليذ ون ّضيٌِ

TQMی حبضش دس ػشكِ سلبثتي ٍ گؼتشؽ فشٌّگ حفظ ٍ ثْجَد ويفيت ػبصهبى ّباهب ثب افضايؾ تؼذاد  ؛، ايي دٍسُ ثِ اٍج خَد سػيذ

ّبی خذيذی  وبسػبص ًجَد ٍ لضٍم يبفتي ساُی پيـشٍ، ػبصهبى ّبی هحلَل )اص عشيك اثضاسّبی هختلف ويفيتي(، ديگش ايي هضيت سلبثتي ثشا

 ثشای حفظ هضيت سلبثتي احؼبع هي ؿذ.

دس ايي دٍسُ ثب تَخِ ثِ افضايؾ تَلغ هـتشيبى، تَليذوٌٌذگبى هلضم  ی )تْثَد هستور تا سفارضی سازی اًثَُ(:ردٍرُ اًقالب هطت.3

 َليذِؿذًذ هحلَالت خَد سا ثب ّضيٌِ ون، ويفيت ثبال ٍ تٌَع صيبد تَليذ وٌٌذ. ثِ هؼٌبی ديگش، تَليذ وٌٌذگبى هدجَس ثَدًذ تَخِ خَد سا اص ت

 هؼغَف ًوبيٌذ. ،ػبثك خَد ّبيي ثشای خلت سضبيت ٍ حفظ هـتشيبىِ شف ثِ يبفتي ساُكِ
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اّذاف ّا ٍ ٍیژگی CRM  

 CRMّای ٍیژگی

 ّبی وبسثشدی ٍ ػولىشدی هَسد ثشسػي لشاس داد وِ ثِ عَس خالكِ دس صيش ثيبى ؿذُ اػت:  تَاى اص دٍ خٌجِ ٍيظگيسا هي CRMّبی ٍيظگي

  CRMٍیژگی ّای کارتردی  (1

 تش ثب هـتشيبىتش ٍ ػويك استجبط ًضديه ايدبد توشوض ثش -

 ػبت هـتشی ثشای تلوين گيشی ٍ تحليل اعالتدضيِ  -

 ی دادُ ّبی تجذيل ؿذُ ثِ اعالػبتاستجبعبت هَثش ثب هـتشی ثش هجٌب -

 بصاسيبثي اص عشيك پبيگبُ دادُ ّبثبصاسيبثي ايٌتشًتي، ثبصاسيبثي فشد ثِ فشد ٍ ث -

   CRMٍیژگی ّای عولکردی راّکار  (2

 ، ايٌتشًت ٍ...(SMS)تلفي،  وبسثشاى اص عشيك اثضاسّبی هختلفّبی استجبعي چٌذگبًِ، تَاًبيي استجبط ثب وبًبل -

 .ًمـي وِ ايفب هي وٌٌذ ثشاػبعتلف تَاًبيي هؼيشيبثي خَدوبس اص عشيك ػيؼتن، ثشای افشاد هخ -

 اعالػبت هشثَط ثِ تؼبهالت هـتشی پبيگبُ دادُ ّب، فضبی رخيشُ ػبصی هتوشوض -

 ب ثشای حلَل اعويٌبى اص ػذم ػشلت.دادُ ّب ٍ هؼذٍم ػبختي سوَدّ حفظ اعالػبت هـتشی ثشای هثبل سهضگزاسیاهىبًبت  -
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 CRMاّذاف 

  وشد: ثيبىصيش هَضَػبت  ثشاػبعتَاى سا هي CRMاّذاف 

 ضٌاخت هطتری

 اعالػبت وبهل هـتشیآٍسی خوغ -الف

 ّبی هـتشیتحليل دادُ -ة

 ّبی وبسوٌبىثْجَد هْبست -ج

 هـتشی ّبی هذيشيت استجبط ثبثْجَد تىٌيه -د

 تثادالت هطتری

 پبػخ كحيح ثِ دسخَاػت هـتشی -الف

 ػبصی فشايٌذّبی وبسیيىپبسچِ -ة

 ّبی استجبعيثْجَد هذيشيت وبًبل -ج

 افضايؾ اثشثخـي ٍ وبسايي ػوليبت ػبصهبًي -د

 ؿخلي ػبصی هحلَالت ٍ خذهبت -ٍ

 ارزش هطتری

 ثْجَد فشايٌذ حفظ هـتشی -الف

 پـتيجبًي( ثِ هـتشی سػبًي )ػشٍيغ ٍثْجَد خذهت -ة

 ايدبد هحيظ هدبصی ايٌتشًتي -ج

 رضایت هطتری

 ثْجَد ويفيت خذهبت ثِ هـتشی -الف

 ثشلشاسی استجبط ثب هـتشی -ة
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هراحل اجرای اصَل ٍ  CRM  

  CRMاصَل 

اكل يب ثِ ػجبستي هَتَس اكلي ٍ اػتبًذاسد ثِ ؿشح صيش اػت وِ ثِ احتوبل صيبد دس آيٌذُ تغييش وشدُ ٍ  5داسای  CRMػيؼتن ّبی 

 هَتَسّبی ديگشی ثِ آًْب اضبفِ خَاّذ ؿذ.

ؿًَذ ًگْذاسی هيدس ًمبط هتؼذدی ّب  ی اعالػبت هـتش ،ػبصهبى ّبدس ؿشايظ حبضش دس اوثش : تورکس اطالعات هطتری در یک ًقطِ -1

 ؿَد.ی ايدبد هيثشای اػتفبدُ اص آًْب هـىالت صيبد وِ

اعالػبت تحليل ٍيظُ  ٍ ايي هَتَس الذام ثِ تدضيِ َست تٌَع وبال ٍ خذهبت يه ػبصهبى،دس ك: تجسیِ ٍ تحلیل اطالعات هطتری -2

 هي وٌذ. آًْباعالػبت  ثشاػبعّب ٍضؼيت خبسی ٍ تَػؼِ ثبصاسّبی ّذف  هـتشی

ّب سا ثِ كَست  ّب، ايي هَتَس خَاّذ تَاًؼت ًيبص هـتشی ثب تَخِ ثِ اهىبى استجبط خبف ثب هـتشی: یاز هطتریاختصاظ کردى ً -3

 خوغ آٍسی ٍ دس اختيبس ػبصهبى لشاس دّذ تب ػبصهبى ثتَاًذ ًيبص خبف آًْب سا عشاحي ٍ تبهيي وٌذ. ،خبف

ًبهِ  ،پؼت الىتشًٍيىي)ًوبثش(،  ّب اص ػيؼتن فبوغ ثؼضي هـتشی: اهکاى تواس تا هطتری از طریق ٍسیلِ هَرد عالقِ ّر هطتری -4

ّب، ثب ّش وذام اص عشيك ٍػيلِ اًتخبثي ٍی توبع  ٍ اهثبل آى اػتفبدُ هي وٌٌذ. ايي هَتَس ضوي ثشلشاسی استجبط فؼبل ٍ ػشيغ ثب توبم هـتشی

 هي گيشد.

ّب ٍ ػبصهبى اص عشيك ايي هَتَس هذيشيت  ت ٍ هجبدالت ثيي هـتشیتوبهي استجبعب: اًتقال اطالعات ٍ هثادالت تیي هطتری ٍ سازهاى -5

هي ؿَد. ايي اعالػبت ؿبهل ػفبسؽ وبال ٍ خذهبت اعالػبت هبلي ٍ پشداخت ّب، اعالػبت ػبخت ٍ تىويل ػفبسؽ هـتشی، اسػبل وبال يب 

بًي ّبی هـتشی، اعالع سػبًي ثِ ٍ پـيج ٍ خذهبت پغ اص فشٍؽ. آهَصؽاعالػبت اسػبل وبال  ،حؼبة خذهبت ثشای هـتشی، اسػبل كَست

 وذام ٍ ثميِ هَاسد اػت. ػاللِ ٍ ًيبص ّش ثشاػبعّب  هـتشی

ثؼيبس ػخت  ،ضشٍسی آى ٍسی خْت ًگْذاسی ٍ تغييشاتِليوت ٍ اص ًظش فٌب وَچه ثؼيبس گشاىی ػبصهبى ّبتَػظ  CRMّبی خشيذ ػيؼتن

ًيبص اػت وِ ايي ًشم افضاسّب ٍ ػيؼتن ّبی هَسد ًيبص سا خَد تْيِ  ،ٍ تمشيجب غيش هوىي اػت. ثشای حل ايي هـىل، ؿشوت ّبی خذهبتي ٍيظُ

ذهبت ايي ثب اػتفبدُ اص خّبی هتمبضي سا دس اصای ّضيٌِ هَسد تَافك دس اختيبس آًْب لشاس دٌّذ.  ػبصهبىًگْذاسی وٌٌذ ٍ خذهبت هَسد ًيبص  ٍ
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پيـشفتِ تشيي اص  ،ايي ػيؼتن ّب(ثشای خشيذ ضوي پشداخت ّضيٌِ ّبی خضئي هشثَعِ )دس همبيؼِ ثب ػشهبيِ گزاسی ، ّب ػبصهبى ّب،ؿشوت

 ػيؼتن ّب اػتفبدُ هي وٌٌذ.

 CRMهراحل اجرای 

 تَاى ثِ ؿشح صيش ثيبى وشد:سا هي CRMهشاحل اخشای 

ّذف اص ايدبد ساّجشدّبی هـتشی هحَس، ثشًبهِ سيضی ثشای تؼييي ساّجشدّب ٍ فشكت ّبيي اػت وِ  :CRMطراحی ٍ ایجاد راّثرد  .1

 ثشًذُ سا دس فضبی سلبثتي ايدبد ًوبيذ.-ؿشايظ ثشًذُ

ی اًدبم اخشای ساّجشد هـتشی هحَس، هؼتلضم ايدبد تغييشات دس ًحَُ :CRMطراحی هجذد فعالیت ّا تا در ًظر گرفتي راّثرد  .2

بصهبى اػت. دس ايي ساُ ثبيذ ًمؾ ثخؾ ّب ٍ ٍاحذّبيي وِ ثب هـتشی تؼبهل داسًذ، ثِ دسػتي سٍؿي ؿَد ٍ هـخق گشدد وذام تؼبهالت ػ

 ی ثيـتشی سا ثشای هـتشی ايدبد ًوبيذ.ٍاحذ هي تَاًذ اسصؽ افضٍدُ

ّذف وبّؾ ّضيٌِ ّبی ّبی وبسثشدی ٍ هٌْذػي هدذد فشايٌذّب، ثب عشاحي هدذد فؼبليت هٌْذسی هجذد فرایٌذّای کاری: .3

غيشضشٍسی هـتشی ٍ افضايؾ هيضاى خذهبت ثِ هـتشی اًدبم هي ؿَد. دس ٍالغ، فشايٌذّبيي وِ دٍثبسُ تؼشيف ؿذُ اًذ، ثبيذ لبدس ثبؿٌذ توبم 

 فؼبليت ّب سا ثِ ػوتي ّذايت ًوبيٌذ وِ هشوضِ تَخِ ايي فؼبليت ّب سضبيتوٌذی هـتشی ثبؿذ.

ی فؼبليت ّب دس فشايٌذ ثبيذ ثِ عَس هشتت تىشاس ؿَد. دس ايي هيبى، اًتخبة يه ًشم افضاس گشی صًديشُثبصً اًتخاب ًرم افسار هٌاسة: .4

 هٌبػت ثشای تؼْيل فشايٌذّب ٍ حتي االهىبى خَدوبسػبصی فشايٌذّب ثؼيبس ثب اّويت هي ثبؿذ.
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  CRMضرٍرت تِ کارگیری ٍ هسایای استفادُ از 

  CRMضرٍرت تِ کارگیری 

ثِ ايي ػٌلش، داليل صيش سا هي تَاى ثِ ػٌَاى ضشٍست  CRMثب تَخِ ثِ اّويت هـتشی ثِ ػٌَاى يىي اص اسوبى حيبت يه ػبصهبى ٍ تبويذ 

 ػبصهبى هغشح وشد: ّشدس CRM  ّبی اػتفبدُ اص

 ثْجَد خذهبت -

 سضبيت هـتشی -

 وبّؾ ّضيٌِ ّب -

 استجبط فشد ثِ فشد حتي ثب هيليَى ّب هـتشی -

  CRMهسایای استفادُ از سیستن 

 دس يه ػبصهبى سا هي تَاى ثب ّذف وؼت سضبيت هـتشيبى ٍ ثمب دس هحيظ سلبثتي دس هَاسد صيش خالكِ ًوَد: CRM هضايبی اػتفبدُ اص

 دادى ثْتش هـتشيبى ّذف لشاس اهىبى ؿٌبػبيي ٍ هَسد -1

 تش ٍ هَثشتش هـتشيبى ٍ دسن ثْتش اص ًيبصهٌذی ّبی آًْب خلت ػشيغ -2

 افضايؾ هيضاى ٍفبداسی هـتشيبى ثِ ػبصهبى -3

 فشاّن وشدى ؿشايظ هشاخؼِ هدذد هـتشی -4

 ػبصی سفتبس هـتشی دسٍى ٍاحذّبی وبسی تَاًبيي هذل -5

 ّوؼَيي هٌبثغ وويبة ثب ساّىبسّبی ساّجشدی دس ػغح ػبصهبى -6

 تغييش هحلَالت ٍ خذهبت ٍ هتٌبػت ًوَدى آًْب ثب ًيبسّبی هـتشی -7

 ّبی ػبصهبى وبسثشدی اص اسصيبثي هيضاى اثشثخـي فؼبليتدػتيبثي ثِ دسن كحيح ٍ  -8

 .ؼي دس ّش خبيي اص ػبصهبى وِ هَسد ًيبص ثبؿذلووه ثِ خشيبى يبفتي اعالػبت دسػت ٍ ٍا -9

 تَاًبيي تَػؼِ ثشًبهِ ّب ثشای ػشهبيِ گزاسی ساّجشدی -19
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  CRMّای اًَاع فٌاٍری

 ولي تمؼين ًوَد: سا هي تَاى ثِ ػِ دػتِ CRM دس فٌبٍسی ّبی هَسد اػتفبدُ

CRM اسائِ خذهبت وبسوٌبى دس ايي سٍؽ وليِ هشاحل استجبط ثب هـتشی، ثِ يه فشد ػپشدُ هي ؿَد. الجتِ ثِ ًحَی وِ  :عولیاتی

اػت وِ ثِ خبی آى ػوليبتي  CRM يىي اص اثضاسّبی دس دػتشع داؿتِ ثبؿٌذ. فشدثتَاًٌذ ػبثمِ ّش يه اص هـتشيبى سا ثذٍى هشاخؼِ ثِ ايي 

، ايٌتشًت، فبوغ ٍ ويَػه ّبی هخلَف پبػخگَيي ثِ ًظيش هيض اعالػبت ٍس دس هبًٌذ استجبط سٍ ياستجبط تلفٌي ثب هـتشی اص اثضاسّبي

 هـتشيبى اػتفبدُ هي ؿَد.

CRM تشيي ًَع  هْن ّبفٌبٍسیايي  :تحلیلیCRM  .دس ايي فٌبٍسی، اثضاسّب ٍ سٍؽ ّبيي ثِ وبس هي سٍد وِ اعالػبت ثِ دػت هي ثبؿذ

ػوليبتي ٍ تحليلي دس  CRMسا تدضيِ ٍ تحليل ًوَدُ ٍ ًتبيح آى سا ثشای هذيشيت ػولىشد آهبدُ هي وٌذ. دس ٍالغ، ػوليبتي  CRMآهذُ اص 

يلي لشاس هي گيشد. پغ اص تحليل دادُ ّب ًتبيح حبكلِ تبثيش يه تؼبدل دٍ عشفِ ّؼتٌذ. يؼٌي دادُ ّبی ثخؾ ػوليبتي دس اختيبس ثخؾ تحل

 ٍ هـتشی لشاس دادُ هي ؿَد.  ػبصهبىًتيدِ هٌبػت دس اختيبس  ٍ هؼتميوي ثش ثخؾ ػوليبتي خَاٌّذ داؿت

 CRMشاُ، فبوغ، هـتشی ثشای ثشلشاسی استجبط ثب ػبصهبى اص ػْل تشيي سٍؽ هوىي هبًٌذ تلفي، تلفي ّو ،دس ايي ًَع استجبط :تعاهلی

اص ػَی هـتشی ٍ ايٌىِ اوثش  ،تؼبهلي ثِ دليل اهىبى اًتخبة سٍؽ CRM ايٌتشًت ٍ ػبيش سٍؽ ّبی هَسد ًظش خَد اػتفبدُ هي ًوبيذ.

هؼئَل هشثَعِ كَست هي گيشد، ثبػث هشاخؼِ هدذد  تَػظ ،دس حذالل صهبى هوىي ،دادُ تب پشداصؽ ٍ اسخبع هـتشی فشايٌذّب اص خوغ آٍسیِ

 هي ؿَد. ػبصهبىهـتشی ٍ اداهِ استجبط ثب 
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 ًتایج اجرای هذیریت ارتثاط تا هطتری

 :اػتصيش آى ؿبهل هَاسد ًتبيح  ،اگش هذيشيت استجبط ثب هـتشی ثِ دسػتي اخشا گشدد

 .هذيشيت داًؾ هٌدش هي ؿَدشتشی دس ثِ ث ػبصهبى دس اعالػبت هـتشنثِ وبسگيشی دادُ ّب ٍ  (1

 اص عشيك ثْجَد ًگْذاسی اعالػبت، يبفتي ثْتشيي ساُ حل ّب ٍ هتٌبػت ػبصی ػشيغ آًْب ثب ًيبصّبی هـتشيبى ػبصهبى ّبهٌتفغ ؿذى  (2

دػت آٍسدى ػشهبيِ فىشی ثشای ِ هٌبػت ٍ يه ػيؼتن هذيشيت هَثش ثشای ث« هذيشيت داًؾ»تَػؼِ يه چبسچَة  ٍ وبسگيشیِ ث (3

 آى  ٍ اػوبل ًفَر ثشػبصهبى 

 وبسی ٍ ثْجَد اثشثخـي افضايؾ وبس تيوي، وبّؾ ثبس (4

 ثْجَد ثخـيذى خذهت سػبًي ثِ هـتشی (5

CRM استجبعبت سا ثِ عشق صيش تؼْيل هي ػبصد: ،ىبسـتشی سا ثْجَد هي ثخـٌذ. ايي ساّّب هذػي ّؼتٌذ وِ خذهت سػبًي ثِ ه 

 ٍ پـتيجبًي فٌي اص عشيك ٍة ػبيت ّبيي وِ هؼشفي هي ؿًَذ.فشاّن آٍسدى اعالػبت هحلَل، اعالػبت هلشف هحلَل  -

 ووه دس ؿٌبػبيي هـىالت ثبلمَُ پيؾ اص ثشٍص هـىل. -

ذ ٍ ايي اهش يىي اص )ؿىبيبتي وِ ثجت ًـًَذ، ثبلغجغ سػيذگي ًخَاٌّذ ؿ پؼٌذ ثشای ثجت ؿىبيبت هـتشی فشاّن آٍسدى هىبًيؼوي وبسثش -

 هـتشی خَاّذ ثَد.( داليل ًبسضبيتي

 سضبيت هـتشی سا افضايؾ هي دّذ(. ،)سػيذگي ػشيغ ثِ ؿىبيبت فشاّن آٍسدى هىبًيؼوي ػشيغ ثشای سػيذگي ثِ هـىالت ٍ ؿىبيبت -

)سفغ هـىل پيؾ اص ايٌىِ ػبيش هـتشيبى ًيض ًبسضبيتي خَد سا اثشاص  فشاّن آٍسدى هىبًيؼن ػشيؼي ثشای سفغ هـىالت خذهت سػبًي -

 ًوبيٌذ(.

 ًيبصّب ٍ اًتظبسات ٍی ثشاػبعيفيت اص ديذگبُ هـتشی ٍ عشاحي اػتشاتظی خذهت سػبًي ثشای ّش هـتشی ؿٌبػبيي ًحَُ تؼشيف و -

 ثْشُ گيشی اص ايٌتشًت ثشای ػفبسؿي ػبصی ثي دسًگ -

 تيجبًي )ثْجَد وبسايي ٍ اثشثخـي(فشاّن آٍسدى هىبًيؼن ػشيؼي ثشای هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضی صهبًي پـ -

- CRM  ّب هدتوغ ؿَد ٍ اعالػبت هشثَط ثِ حؼبثذاسی ٍ تَليذ سا ًيض ثشای هـتشيبى فشاّن آٍسد.هي تَاًذ ثب ػبيش ػيؼتن 
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 ( ثْجَد استجبط هـتشی6

CRM  ايي وبس ثِ عشق صيش اًدبم هي گيشد: .ّب هي تَاًٌذ استجبط ثب هـتشی سا ثْجَد ثخـٌذ 

 ٍ ثبصاسيبثي سا هغبثك ثب آى اًدبم دّذ. هي تَاًذ ػاليك، ًيبصّب ٍ ػبدات خشيذ هـتشی سا سديبثي ًوَدُ CRMفٌبٍسی  -

 آى تؼييي ًوبيذ. ثشاػبعهي تَاًذ هلشف هحلَل سا سديبثي ًوَدُ ٍ اػتشاتظی خذهت سػبًي سا فٌبٍسی ايي  -

   CRMکارگیریت اجرایی ّای چالص

CRM  دس ثتَاًذ تب ثبؿذ داؿتِ آگبّي احتوبلي ٍ ثبلمَُ هـىالت ثِ ًؼجت ثبيذ ،ثپشداصد اػتشاتظی اخشای ثِ ػبصهبى يه وِ آى اص پيؾ 

  .وٌذ همبثلِ آًْب ثب لضٍم هَلغ

 ؿبهل هَاسد صيش اػت:CRM  ػبصی پيبدُ دس ػبصهبى يه اكلي ّبی چبلؾ

 وشدُ گزاسی ػشهبيِ صيبدی همبديش هـتشی،استجبط ثب  هذيشيت وبسثشدی اثضاسّبی سٍی ثش ػبصهبى اػت هوىي :اٍلیِ اًذازیراُ ّسیٌِ -1

 ثِ هختلف ّبی ثخؾ دس سا آًْب تَاى هي ػختي ثِ ثبؿٌذ، داؿتِ اختلبكي وبسثشدی اثضاسّب ايي اص ثؼضي اػت هوىي وِ آًدب اص .ذثبؿ

 .گزاسد اؿتشان

 تؼبهالت ٍ هـتشی حيبت ّبی چشخِ ثشاػبع وِ داسًذ ًيبص ای يىپبسچِ وبسثشدی اثضاسّبی ثِ ّب ػبصهبى :یکپارچِ کارتردی اتسارّای -2

 اص سا  CRM تَاًٌذًوي داسًذ، ًيبص هـتشی ثب گشفتِ كَست تؼبهالت هذيشيت ثِ وِ ّبيي ػبصهبى .ثبؿذ ؿذُ ايدبد هـتشی ثب گشفتِ كَست

 .ثَد خَاّذ هـىل ثؼيبس ثشايـبى وبس ايي ٍ آٍسًذ سد اخشا ثِ ػٌتي ّبی فٌبٍسی عشيك

 ثِ لجالً وِ ثبؿذ هي وبس ٍ وؼت اص ّبيي ثخؾ ّوىبسی ًيبصهٌذ ٍ اػت يىپبسچِ سٍيىشد يه CRM :هختلف ّای تخص ّوکاری -3

 .ؿًَذ گزاسدُ اؿتشان ثِ ديگش یبّ ثخؾ توبم دس ثبيذ اًذ، ؿذُ آٍسی خوغ ثخؾ يه دس وِ ّبيي دادُ .شدًذوهي ػول خَدهختبس كَست

 .ًوبيٌذ ًبسضبيتي ٍ هيلي ثي اظْبس ديگشاى، ثب خَد ّبی دادُ اؿتشان ثِ ًؼجت ّب ثخؾ اص ثؼضي اػت هوىي

"پایاى دٍرُ آهَزضی  "                                    


