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ــروری  ــرد ض ــک راهب ــتری ی ــا مش ــاط ب ــت ارتب ــا مدیری ــت؟ CRM ی CRM چیس

ــرار  ــرای پیشــبرد اهــداف شــرکت هایی اســت کــه مشــتریان خــود را در اولویــت ق ب

ــتری و  ــا مش ــاط ب ــت ارتب ــت مدیری ــف و اهمی ــا تعری ــب ب ــن مطل ــد. در ای می دهن

ــد. ــد ش ــنا خواهی ــای آن آش ــواع و قابلیت ه ــتم CRM و ان ــن سیس همچنی

ــارت  ــده عب ــف ش ــکل مخف ــه ش ــی CRM )ک ــرف انگلیس ــه ح ــون س ــاالً تاکن احتم

Customer Relationship Management بــه معنــی مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری 

اســت( در جایــی بــه چشــمتان خــورده و تــا انــدازه ای بــا مفهــوم آن آشــنایی داریــد؛ 

امــا آیــا دقیقــًا می دانیــد کــه مفهــوم CRM چیســت و مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری 

چــه کاربــردی دارد؟ آیــا از اهمیــت ارتبــاط مؤثــر بــا مشــتری و مدیریــت فرآیندهــای 

مرتبــط بــا آن آگاهیــد؟ آیــا می دانیــد کــه چگونــه بایــد مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری 

را بــه مرحلــه اجــرا درآورد؟ در ایــن مطلــب می کوشــیم تــا جــای حلقه هــای مفقــوده 

دانــش شــما دربــاره CRM را پــر کنیــم تــا بتوانیــد ارتبــاط خــود بــا مشــتریان را بــه 

بهتریــن شــکل ممکــن مدیریــت کنیــد.

پیــش از هــر چیــزی بایــد بــا چیســتی و چرایــی مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری آشــنا 

شــویم.

ــق آن  ــد از طری ــرای کســب درآم ــی و هــر آنچــه ب ــی ایمیل ــد: بازاریاب بیشــتر بخوانی

ــد ــد بدانی بای

 

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟
ــارت  ــده عب ــاه ش ــکل کوت ــد، CRM ش ــر ش ــب ذک ــن مطل ــاز ای ــه در آغ ــور ک همان ط
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ــاط  ــه معنــی مدیریــت ارتب انگلیســی Customer Relationship Management ب

بــا مشــتری اســت. بــه طــور کلــی، CRM یــک اســتراتژی ســازمانی اســت کــه بــرای 

مدیریــت روابــط و تعامــات شــرکت بــا مشــتریان بالقــوه و بالفعــل طراحــی و تنظیــم 

می شــود.

مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری یــا CRM یــک اصــل کلــی بســیار ســاده دارد: »اولویــت 

بــا مشــتری اســت«. ایــن اصــل کلــی تقریبــًا همــان شــعار قدیمــی فروشــندگان ایرانی 

ــا  ــق ب ــه ح ــم: »همیش ــاهد آن بودی ــف ش ــگاه های مختل ــاً در فروش ــه قب ــت ک اس

مشــتری اســت.«

هنگامی کــه بــرای مشــتری اولویــت قائــل می شــوید و بــه هــر تعاملــی از زاویــه دیــد 

ــر  ــای بهت ــم آوردن تجربه ه ــز فراه ــزی به ج ــان چی ــه کارت ــد، نتیج ــگاه می کنی وی ن

بــرای وی نخواهــد بــود کــه ایــن بــه نوبــه خــود باعــث افزایــش اعتمــاد او بــه شــرکت 

شــما خواهــد شــد.
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CRM ابعاد گوناگون
ــا  ــی وقتــی از ترکیــب CRM اســتفاده می شــود، معمــوالً منظــور یــک ی ــه طــور کل ب

چنــد مــورد از مــوارد زیــر اســت:

• CRM بــه عنــوان اســتراتژی یــا راهبــرد: ایــن نگــرش یــا فلســفه کســب وکار نســبت 

بــه نحــوه مدیریــت رابطــه بــا مشــتریان بالقــوه و بالفعــل اســت؛

ــیوه ها  ــوان ش ــه عن ــوان CRM را ب ــت می ت ــن حال ــد: در ای ــوان فرآین ــه عن • CRM ب

و رونــدی در نظــر گرفــت کــه کســب وکار بــرای رشــد و مدیریــت آن رابطه هــا بــه آن 

ــود؛  ــل می ش متوس

ــک محصــول ســاخته دســت  ــت، CRM ی ــن حال ــاوری: در ای ــوان فن ــه عن • CRM ب

فنــاوری اســت کــه انــواع مختلفــی دارد و کارکنــان شــرکت از آن بــرای ثبــت، گــزارش و 

تحلیــل تعامــات بیــن شــرکت و کاربــران آن اســتفاده می کننــد. ایــن CRM فنــاوری 

ــیم. در  ــز می شناس ــکار CRM نی ــا راه ــزار ی ــتم، نرم اف ــای سیس ــا نام ه ــور را ب مح

ــف از CRM بیشــتر آشــنا می شــویم. ــن تعری ــا ای ــد ب قســمت بع

ــرای  ــی ب ــه مزایای ــت و چ ــرا چیس ــا درونگ ــی ی ــی ربایش ــد: بازاریاب ــتر بدانی بیش

دارد؟ آنایــن  کســب  و کارهای 

 

سیستم یا نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری )CRM( چیست؟
سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری متشــکل از یــک نرم افــزار اســت کــه از طریــق 

ــا وی انجــام شــده را  ــه ب ــی ک ــه مشــتری و تعامات ــوط ب ــوان اطاعــات مرب آن می ت

مدیریــت کــرد. 

ــمت های  ــات قس ــه اطاع ــتری، هم ــا مش ــاط ب ــت ارتب ــد مدیری ــای قدرتمن نرم افزاره
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مختلــف شــرکت را جمــع آوری می کننــد و در هــر لحظــه کــه بخواهیــد، یــک نمــای 

ــد. ــرار می دهن ــار شــما ق ــع از هــر مشــتری را در اختی واحــد و جام

ــه  ــد فــروش، بازاریابــی و پشــتیبانی کــه ب ــان بخش هایــی مانن از ایــن طریــق، کارکن

طــور مســتقیم بــا مشــتریان ســر و کار دارنــد می تواننــد در مواجهــه بــا هــر مشــتری 

تصمیمــات بهتــری را اتخــاذ کننــد و در نتیجــه، گزینه هــای متناســب تری را بــه 

مشــتری پیشــنهاد خواهنــد کــرد؛ کیفیــت تعامــات بهبــود پیــدا می کنــد و هماهنگــی 

بیــن فرآیندهــای فــروش، بازاریابــی و پشــتیبانی افزایــش خواهــد یافــت.

 

 

از طریــق مدیریــت صحیــح و مؤثــر ارتبــاط بــا مشــتری نــه تنهــا فرصت هــای بیشــتر 

و بهتــری بــرای رشــد کســب وکار پیــدا خواهیــد کــرد، بلکــه از ارزش هــر مشــتری نیــز 

ــد. ــام بدهی ــری انج ــر و کارآمدت ــای بهت ــد برنامه ریزی ه ــوید و می توانی آگاه می ش
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چرا CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری در کسب وکار اهمیت دارد؟
ــازار رقابتــی و پرهیاهــوی امــروزی، اهمیــت مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری ابــدًا  در ب

ــت  ــا در جه ــن ابزاره ــن و مؤثرتری ــی از بهتری ــه یک ــرا ک ــت؛ چ ــاض نیس ــل اغم قاب

ــه  ــًا ب ــی محســوب می شــود. دقیق ــد و حفــظ مشــتریان کنون جــذب مشــتریان جدی

همیــن دلیــل اســت کــه شــرکت های موفــق بــه ســرمایه گــذاری بیشــتر و بیشــتر در 

CRM ادامــه می دهنــد. در واقــع، آمارهــای ســال 2018 میــادی نشــان می دهــد کــه 

ــا  ــاط ب ــت ارتب ــه نرم افزارهــای مدیری ــازار نرم افزارهــای تجــاری ب بیشــترین درآمــد ب

مشــتری تعلــق داشــته اســت.
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در دنیــای امــروز کــه گزینه هــای متنــوع و فراوانــی در برابــر مشــتری قــرار دارد، دقــت 

نظــر و ســختگیری مشــتریان دوچنــدان شــده و وفــاداری تقریبــًا بــه تاریــخ پیوســته 

ــازار عرضــه می شــود همــه از  ــه ب ــه محــض اینکــه یــک محصــول جدیــد ب اســت؛ ب

آن اطــاع پیــدا می کننــد و بســته بــه کیفیــت، نحــوه بازاریابــی یــا عوامــل مختلــف 

دیگــر پــس از مدتــی می توانــد مــورد اقبــال مــردم قــرار بگیــرد کــه بــه نوبــه خــود بــه 

معنــی کمرنــگ شــدن نقــش وفــاداری بــه شــرکت های مختلــف اســت.

ــر  ــی اگ ــا حت ــی از آن ه ــتند. برخ ــم نیس ــل ه ــز مث ــتری ها نی ــه مش ــاوه، هم ــه ع ب

هزینــه بســیار اندکــی را هــم پرداخــت کــرده باشــند انتظــار خدمــات پــس از فــروش 

قــوی دارنــد. عــده دیگــری از جملــه فعــاالن دنیــای تجــارت و کســب وکار محســوب 

می شــوند و اغلــب بــه دنبــال خریــد محصــوالت و خدمــات جدیــد و کارآمدتــر هســتند 

و حتــی شــاید در ُزمــره افــراد تأثیرگــذار در بــازار هــدف شــما قــرار بگیرنــد. CRM در 

ــک  ــما کم ــه ش ــا ب ــن گروه ه ــرای ای ــی ب ــروش و بازاریاب ــات ف ــدی اقدام ــت بن اولوی

ــتری  ــته های مش ــا و خواس ــرای درک نیازه ــری ب ــن، راه بهت ــر ای ــاوه ب ــد. ع می کن

ــرار  ــان ق ــه مشــتری را در برابرت ــه محصــوالت مختلــف ب ــد ارائ ــود روش و فرآین و بهب

ــایق و  ــود و س ــتریان خ ــاره مش ــتری درب ــات بیش ــه اطاع ــًا هرچ ــد. طبیعت می ده

ــه  ــه ارائ ــنهادهایی ک ــودن پیش ــب تر ب ــال متناس ــید، احتم ــته باش ــا داش ــار آن ه رفت

ــود. ــد ب ــتر خواه ــد بیش می دهی

بــه زبــان ســاده، CRM یــا مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری، موتــور محرکــه ای اســت کــه 

ــری را شــکل می دهــد. باعــث جلــب اعتمــاد مشــتری شــده و رابطه هــای قوی ت

البتــه شــاید ایــن تصــور پیــش بیایــد کــه بــرای ارتبــاط مؤثــر بــا مشــتری فقــط بــه 

فنــاوری نیــاز داریــم، امــا یــک CRM کارآمــد فقــط بــه فنــاوری محــدود نمی شــود. 
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ــد و هوشــمند باشــد  ــه توانمن ــدر هــم ک ــاوری، هــر چق ــی از فن ــچ نوع ــع، هی در واق

ــاده ســازی و اســتفاده از آن  ــد پی ــه رون ــدون یــک اســتراتژی کارآمــد ک ــد ب نمی توان

ــک  ــوان ی ــه بت ــرای اینک ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــی برس ــه جای ــد ب ــت می کن را هدای

ــاوری، هــر دو  برنامــه مشــتری محــور را عملــی کــرد، بایــد هــم اســتراتژی و هــم فن

ــد. ــا یکدیگــر کار کنن ــار هــم و متناســب و هماهنــگ ب کارآمــد بــوده و در کن

 

انواع سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری
به طور کلی، سه نوع سیستم مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد:

• سیستم های CRM دسکتاپ که روی یک رایانه نصب می شوند؛

ــر روی  • سیســتم های تحــت ســرِور کــه یــک پایــگاه اطاعاتــی مرکــزی دارنــد کــه ب

یــک ســرور قــرار می گیــرد و ســپس بــرای دسترســی و اســتفاده از اطاعــات بایــد روی 

رایانــه یــا لــپ تــاپ هــر کاربــر یــک نرم افــزار مجــزا نصــب شــود؛
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ــران  ــار کارب ــث در اختی ــرکت ثال ــک ش ــط ی ــه توس ــری )Cloud( ک ــتم های اب • سیس

شــرکت قــرار می گیرنــد و دسترســی بــه آن هــا در همــه جــا از طریــق هــر دســتگاهی 

ــر اســت. ــه اینترنــت متصــل باشــد امکان پذی کــه ب

 

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری چه قابلیت هایی دارد؟
ــت  ــوری، مدیری ــتری مح ــتم های CRM در مش ــه سیس ــی ک ــه نقش های ــه، ب در ادام

ــن  ــف ای ــای مختل ــد و قابلیت ه ــا می کنن ــازی ایف ــتریان و خودکارس ــای مش داده ه

برنامه هــای نرم افــزاری اشــاره می کنیــم.

 

1. تقویت استراتژی های مشتری محور
ــم  ــاز داری ــه اســتراتژی هایی نی ــر از سیســتم های CRM ب ــرای اســتفاده مؤث اساســًا ب

ــن  ــد. ای ــرار می دهن ــم ق ــام می دهی ــه انج ــوری ک ــه ام ــتری را در رأس هم ــه مش ک

اســتراتژی ها نیــز بــه نوبــه خــود بایــد بــر مبنــای اهــداف واضــح و تعریــف دقیقــی از 

ــرای مشــتری تنظیــم شــده باشــند. ــد ب ــادار و هدفمن تجربه هــای معن

در واقــع، شــکل گیــری یــک تجربــه غنــی و ارزشــمند بــرای مشــتری یکــی از اهــداف 

اصلــی اســتفاده از سیســتم های CRM محســوب می شــود. هــر بــار کــه مشــتری بــه 

هــر نحــوی بــا شــرکت شــما تمــاس پیــدا می کنــد فرصتــی بــرای شــکل گیــری یــک 

ــا  ــن تجربه ه ــی ای ــس از مدت ــود. پ ــم می ش ــی فراه ــا خنث ــی ی ــت، منف ــرش مثب نگ

تصویــری را در ذهــن مشــتری شــکل می دهنــد کــه بــه نوبــه خــود بــه شــکل گیــری 

یــک تصویــر کلــی و انتزاعــی از برنــد و ارزش هــای آن منجــر می شــود کــه تغییــر آن 

تقریبــًا غیرممکــن اســت.
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غنــا و پربــاری تجربــه مشــتری بــرای شــرکت هایی کــه بــه مدیریــت ارتبــاط با مشــتری 

بهــا می دهنــد اهمیــت ویــژه ای دارد؛ چــرا کــه این گونــه شــرکت ها از ایــن واقعیــت 

بــه خوبــی آگاهنــد کــه هــر تجربــه ضعیــف و نامطلوبــی می توانــد گامــی باشــد بــه 

ســوی از دســت دادن مشــتری، در حالیکــه تجربه هــای خــوب باعــث تقویــت اعتمــاد 

و وفــاداری خواهنــد شــد.

 

2. متمرکز کردن اطالعات
ــتریان را در  ــات مش ــی و خدم ــروش، بازاریاب ــات ف ــه اطاع ــای CRM هم نرم افزاره

ــه  ــب ب ــت قری ــه اکثری ــروزه در شــرایطی ک ــد. ام ــز می کنن ــع و متمرک یــک جــا تجمی

ــل را  ــوه و بالفع ــتریان بالق ــات از مش ــع آوری اطاع ــت جم ــرکت ها اهمی ــاق ش اتف

درک کرده انــد، دسترســی بــه اطاعــات در یــک پایــگاه اطاعاتــی متمرکــز بــه معنــی 

تســهیل، تســریع و افزایــش کارآمــدی ارتبــاط بــا مشــتری خواهــد بــود کــه بــه نوبــه 

خــود بــه تقویــت مشــتری محــوری خواهــد انجامیــد.

امــا چــه اطاعاتــی از طریــق سیســتم CRM جمــع آوری می شــود؟ از جملــه اطاعاتــی 

کــه از طریــق سیســتم های مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری گــردآوری می شــود می تــوان 

بــه شــماره های تلفــن، آدرس و زمــان آخریــن تمــاس انجــام شــده اشــاره کــرد. ایــن 

نرم افزارهــا معمــوالً گفتگوهــا را نیــز ضبــط کــرده و تاریــخ تمــاس بعــدی بــرای پیگیری 

را مشــخص و یــادآوری می کننــد. در ادامــه، می تــوان بــا اســتفاده از ایــن اطاعــات، 

امــور بازاریابــی، فــروش و خدمــات مشــتریان را زیــر نظــر گرفــت و مدیریــت و ارزیابــی 

کــرد. در نهایــت، حاصــل ایــن تمرکــز، اســتفاده بهینــه از اطاعــات خواهــد بــود کــه 

بــه نوبــه خــود بــه رقــم خــوردن تجربه هــای بهتــر بــرای مشــتری منجــر می شــود.
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ضمنــًا بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه کــرد کــه از آنجایــی کــه سیســتم CRM تمامــی 

اطاعــات ارتبــاط بــا مشــتری را در یــک جــا متمرکــز می کنــد، شــکاف اطاعاتــی بیــن 

ــف  ــرد و در نتیجــه، بخش هــای مختل ــدا خواهــد ک ــف کاهــش پی بخش هــای مختل

ــات مشــتری ســرزنش  ــدم ارســال اطاع ــل ع ــه دلی ــر را ب ــد یکدیگ شــرکت نمی توانن

کننــد یــا تقصیــر اشــتباهات احتمالــی را بــه گــردن هــم بیندازنــد؛ چــرا کــه همگــی بــه 

اطاعــات یکســانی دسترســی دارنــد.

 

 

3. خودکارسازی فرآیندهای مرتبط با مشتری
هــر شــرکتی عــاوه بــر فرآیندهــای کاری خــود )یعنــی آن دســته از مــواردی کــه باعــث 

ــا فرآیندهــای  ــزی( ب ــدی و برنامه ری ــد بودجه بن ــر کســب وکار می شــوند؛ مانن اداره بهت
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ــا مشــتری هســتند )شــامل  ــه مســتلزم تعامــل ب ــر اســت ک ــز درگی ــم دیگــری نی مه

فــروش، بازاریابــی و خدمــات مشــتری(.

اســتراتژی های مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری عمدتــًا بــر روی فرآیندهــای دســته دوم 

تمرکــز می کننــد و از نقطــه نظــر تأمیــن نیــاز و خواســته مشــتری باعــث بهبــود آن هــا 

می شــوند.

ــی  ــود؛ یعن ــاز می ش ــد )Lead( آغ ــا لی ــب ی ــتری راغ ــک مش ــا ی ــد CRM ب کل فرآین

کســی کــه فکــر می کنیــد کــه می توانیــد چیــزی را بــه او بفروشــید. معمــوالً ایــن فــرد 

کســی اســت کــه یــک فــرم را در ســایت شــما پــر کــرده و اطاعــات تمــاس خــود را در 

اختیارتــان قــرار داده اســت.

بــا ثبــت ایــن شــخص در سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری، نرم افــزار بــه طــور 

خــودکار وی را وارد فرآینــد فــروش می کنــد. پــس از آن بســیاری از فرآیندهــای مرتبــط 

ــه،  ــوان نمون ــه عن ــرد؛ ب ــام می گی ــودکار انج ــورت خ ــه ص ــتری ب ــا مش ــاط ب ــا ارتب ب

سیســتم CRM بــا توجــه بــه زمــان توافــق شــده بــرای تمــاس، انجــام تمــاس مــورد 

ــار کــه فروشــنده یــا  نظــر را بــه فروشــنده یــادآوری خواهــد کــرد. بــه عــاوه، هــر ب

هــر فــرد دیگــری بــا مشــتری تعامــل انجــام می دهــد، خــوِد گفتگــو و جزئیــات آن در 

ــود. ــت می ش ــتم ثب سیس

بــه طــور خاصــه، سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری همــه اقدامــات مرتبــط بــا 

مشــتری و آنچــه کــه گفتــه و انجــام شــده را بــه طــور خــودکار زیــر نظــر می گیــرد.

سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری یــک منبــع غنــی از اســناد، تماس هــای تلفنــی 

و ایمیــل نیــز هســت. بــه محــض آغــاز یــک تعامــل بــا مشــتری، فــورًا ثبــت و ضبــط 

ــورت  ــه ص ــات ب ــه اطاع ــه هم ــی ک ــود و از آنجای ــروع می ش ــاط ش ــد ارتب کل فرآین
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متمرکــز در یــک جــا ثبــت می شــود، هــر یــک از کارکنــان شــرکت کــه دسترســی های 

الزم را داشــته باشــد می توانــد فرآینــد کمــک بــه مشــتری را ادامــه بدهــد.

بــا اســتفاده از سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری می توانیــد فرآیندهــای مختلــف 

مشــتری محــور کســب وکار و همچنیــن تعامــات بیــن ایــن فرآیندهــا را بــه دســت 

اتوماســیون بســپارید. البتــه ُپــر واضــح اســت کــه بــه منظــور کســب نتایــج مطلــوب، 

هــر یــک از ایــن فرآیندهــا بــه نوبــه خــود بایــد بــه خوبــی تعریــف شــده و کارآمــد و 

کارســاز باشــند. از جملــه ایــن فرآیندهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

 

)Lead( مدیریت مشتری راغب -
تبدیــل مشــتری بالقــوه بــه بالفعــل مســتلزم طــی یــک فرآینــد هدفمنــد و برنامه ریزی 

شــده اســت. بــه طــور خاصــه، ابتــدا بایــد مشــتری عاقمنــد مزبــور را پیــدا کنیــد، 

ــر، آن  ــه آخ ــوید و در مرحل ــنجی )Qualify( می ش ــت س ــه صاحی ــپس وارد مرحل س

فــرد عاقمنــد را بــه مشــتری تبدیــل می کنیــد. طبیعتــًا گــذر از ایــن مراحــل نیازمنــد 

مدیریــت درســت، یکپارچــه و هماهنــگ اســت.

منبــع مشــتریان راغــب معمــوالً یکســان نیســت؛ بــه عنــوان مثــال شــاید یک مشــتری 

از وب ســایت، دیگــری از یــک رویــداد یــا همایــش و دیگــری از طریــق تمــاس ســرد 

ــا  ــق آن ه ــه از طری ــی ک ــاد کانال های ــداد زی ــه تع ــه ب ــا توج ــد. ب ــده باش ــذب ش ج

می تــوان مشــتری جــذب کــرد، فــرد یــا بخشــی کــه مســئولیت ثبــت اولیــه مشــتری 

ــتری و  ــت مش ــه هدای ــرا ک ــود؛ چ ــخص ش ــد مش ــده دارد بای ــر عه ــتم را ب در سیس

پیگیری هــای آتــی بــر پایــه همیــن اطاعــات اولیــه صــورت می پذیــرد. در غیــاب یــک 

فرآینــد تعریــف شــده و دقیــق، چــه بســا بخشــی از رونــد ارتبــاط بــا مشــتری از قلــم 
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بیفتــد کــه بــه نوبــه خــود بــه ناامیــدی و دلســردی مشــتری، کاهــش بــازده فــروش و 

ــاط  شــکل گیــری تجربه هــای نامطلــوب منجــر می شــود. سیســتم های مدیریــت ارتب

ــرکت،  ــور ش ــتری مح ــای مش ــازی فرآینده ــه س ــگ و یکپارچ ــا هماهن ــتری ب ــا مش ب

ــا  ــط ب ــداف مرتب ــف و اه ــات، وظای ــر اقدام ــر و مؤثرت ــری بهت ــام و پیگی ــکان انج ام

ــه یــک مشــتری  ــل وی ب ــا تبدی ــه ت ــوه گرفت ــروش، از جــذب مشــتری بالق ــد ف فرآین

ــد. ــم می کنن ــل را فراه بالفع

ــتفاده از آن در  ــل اس ــای کام ــت؛ راهنم ــوا چیس ــی محت ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش

رها کســب وکا

 

- مدیریت ارتباطات
از طریــق سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری، همــه اطاعــات مشــتری، از جزئیــات 

اطاعــات تمــاس گرفتــه تــا گفتگوهایــی کــه از طریــق شــرکت بــا وی انجــام شــده در 

دســترس قــرار داشــته و قابلیــت به روزرســانی خواهنــد داشــت.

 

- پشتیبانی مشتریان
ابتــدا الزم اســت کــه قوانیــن واضــح و دقیقــی بــرای نحــوه مدیریــت درخواســت های 

ــطح  ــوان س ــن می ت ــن قوانی ــتفاده از ای ــا اس ــود. ب ــع ش ــتریان وض ــی مش خدمات

خدمــات مــورد نیــاز، منابــع الزم بــرای حــل مشــکل مشــتری و روش اطــاع رســانی 

رونــد رســیدگی بــه آن مشــکل را مشــخص کــرد. پــس از آنکــه فرآینــد کار و قوانیــن 

ــد اجــرای  ــا مشــتری می توان ــاط ب ــت ارتب ــف شــد، سیســتم مدیری ــاز تعری ــورد نی م

خــودکار بســیاری از فرآیندهــای مرتبــط بــا پشــتیبانی را بــر عهــده بگیــرد. بــه عــاوه 
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در همیــن حیــن، تمامــی ســوابق تمــاس و تعامــات مختلــف بــا مشــتری نیــز ثبــت 

ــات  ــن اطاع ــه ای ــی ب ــا دسترس ــتریان ب ــات مش ــش خدم ــان بخ ــا کارکن ــود ت می ش

بتواننــد بهتــر بــه مشــتری کمــک کننــد. ایــن بــه نوبــه خــود بــه افزایــش رضایتمنــدی 

مشــتری منجــر خواهــد شــد.

 

4. پیش بینی فروش
ــد  ــتم CRM تولی ــودکار در سیس ــور خ ــه ط ــوالً ب ــه معم ــی ک ــش بین ــای پی گزارش ه

ــت  ــش دق ــام آن، افزای ــار و ارق ــروش و آم ــف ف ــر قی ــکان درک بهت ــوند، ام می ش

صاحیــت ســنجی مشــتریان راغــب و تشــخیص میــزان نزدیکــی یــا دوری از اهــداف 

مــورد نظــر را بــرای فروشــندگان فراهــم می کننــد. مدیــران فــروش نیــز بــا اســتفاده از 

ــان  ــد کارکن ــتری می توانن ــا مش ــاط ب ــت ارتب ــای مدیری ــع نرم افزاره ــای جام گزارش ه

ــه آن هــا انگیــزه بدهنــد. خــود را مدیریــت کــرده و ب
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5. امکان تعامل فوری و بدون واسطه بین کارکنان شرکت
قابلیــت ارســال پیــام فــوری کــه معمــوالً در سیســتم های مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری 

گنجانــده می شــود ابــزار مؤثــری بــرای تســریع و آســان ســازی ارتباطــات بیــن فــردی 

و پاســخگویی بــه اســتعام هایی اســت کــه کارکنــان بخش هــای مختلــف از یکدیگــر 

ــن تغییــر و تحــوالت  ــان آخری ــد در جری ــران می توانن ــق، مدی ــن طری ــد. از ای می گیرن

قــرار بگیرنــد و کارکنــان نیــز امــکان دریافــت پشــتیبانی یــا بازخــورد ســریع را پیــدا 

خواهنــد کــرد. بــه عــاوه، معمــوالً امــکان ارســال انــواع مختلــف فایــل و محتــوا نیــز 

در ایــن سیســتم ها پیــش بینــی شــده اســت.

 

6. ارائه آمار در قالب نمودارهای مفهوم
اطاعاتــی کــه از طریــق سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری گــردآوری می شــود در 

یــک پنــل یــا داشــبورد جامــع و قابــل درک در اختیــار کاربــران سیســتم قــرار می گیــرد 

ــز خواهــد  ــر، امــکان سفارشــی ســازی را نی ــه اولویت هــای هــر کارب ــا توجــه ب کــه ب

داشــت. بــه عــاوه، بســیاری از ایــن سیســتم ها بــه قابلیــت یکپارچــه ســازی بــا ســایر 

سیســتم های مدیریــت کســب وکار، ماننــد اتوماســیون بازاریابــی مجهــز شــده اند کــه 

می توانــد اطاعــات جامع تــری را در رابطــه بــا مشــتری در اختیــار کاربــر قــرار بدهــد.

 

سخن پایانی
مشــتریان امــروزی دیگــر به ماننــد گذشــته در رابطــه بــا نیازهــا و خواســته های خــود از 

مــا خــط نمی گیرنــد؛ بلکــه بــا بررســی ها و جســتجو در اینترنــت، فروم هــا، وباگ هــا، 

ــان  ــه در دسترسش ــی ک ــان اطاعات ــمه های جوش ــایر چش ــی و س ــبکه های اجتماع ش
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ــن  ــد. در ای ــه چــه می خواهن ــد ک ــد و می دانن ــازار را در دســت دارن ــرار دارد نبــض ب ق

شــرایط، چیــزی کــه بیشــتر اهمیــت پیــدا کــرده، نحــوه رفتــار شــما با مشــتری اســت. 

در واقــع، مشــتری می خواهــد احســاس کنــد کــه بــرای وی اهمیــت قائــل هســتید. 

ــد  ــان بدهی ــد را نش ــود می دهی ــتری خ ــه مش ــه ب ــی ک ــد اهمیت ــه بتوانی ــرای اینک ب

بایــد در کلیــه تعاماتــی کــه بــا شــما دارد هماهنگــی ایجــاد کــرده و از ضــرورت تکــرار 

در هنــگام نیــاز بــه دریافــت خدمــات یــا از قلــم افتــادن مشــتری در طــی فرآیندهــای 

مرتبــط بــا فــروش و پشــتیبانی جلوگیــری کنیــد. بــه عبــارت بهتر، بایــد ارتباطــات خود 

بــا مشــتری را بــه مؤثرتریــن و کارآمدتریــن شــکل ممکــن مدیریــت کنیــد. چیــزی کــه 

در ایــن امــر می توانــد بــه شــما کمــک کنــد، یــک سیســتم CRM یــا مدیریــت ارتبــاط 

بــا مشــتری اســت کــه بــه تعامــات شــما بــا مشــتری ســر و ســامان داده و بســیاری 

از امــور مرتبــط بــا آن را بــه طــور خــودکار انجــام می دهــد. برونــداد اســتفاده مؤثــر 

از ایــن سیســتم، مشــتریان رضایتمنــدی خواهــد بــود کــه بــه خریــد مجــدد از شــما 

ــد ــه رشــد درآمــد و کســب وکارتان کمــک می کنن رغبــت داشــته و ب
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