CRM Customer Relationship Management

ในภาวะสถานการณ์โลกปั จจุบนั ที่อยู่บนพื ้นฐานของความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสถานการณ์
แวดล้ อมด้ านตลาด มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน คูแ่ ข่งหน้ าใหม่เกิดขึ ้นทุกวันปั จจัยเหล่านี ้เป็ นสาเหตุสําคัญที่
ส่งเสริ มให้ ลกู ค้ า “มีอํานาจมากขึ ้น” ลูกค้ าสามารถเปลี่ยนไปซื ้อสินค้ าและบริ การจากที่หนึง่ ไปอีกที่หนึง่ ได้ ง่ายขึ ้นลูกค้ าในภาวะนี ้
คาดหวังมากขึ ้นว่าจะได้ รับการเสนอขายสินค้ าและบริการในแบบเฉพาะที่ตนเองต้ องการ ( Personalized or
Customized ) มีคณ
ุ ค่าสูงขึ ้น และสามารถเข้ าถึงสินค้ าและบริ การได้ ง่ายขึ ้น ดังนันผู
้ ้ บริหารที่ต้องการก้ าวให้ ทนั การ
เปลี่ยนแปลงนี ้ต้ องทําความเข้ าใจที่ดีขึ ้นเกี่ยวกับความต้ องการของลูกค้ าเพื่อคาดการณ์และสนองตอบความท้ าทายนี ้ด้ วย
เหตุผลดังกล่าว การบริหารความสัมพันธ์ ลูกค้ า( Customer Relationship Management ) จึงกลายเป็ น
ยุทธศาสตร์ สําคัญในการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน เพื่อให้ ลกู ค้ าอยูก่ บั เรา ใช้ สนิ ค้ าของเราอย่างต่อเนื่อง หรื ออาจ
แนะนําให้ คนอื่นมาใช้ บริ การกับเรา และก่อให้ เกิดผลกําไรที่ยงั่ ยืนและยาวนานให้ กบั องค์การ
บริ ษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จํากัด ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้ คิดค้ น และพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมบริหารการขาย
หรื อCRM เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริหารข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย โปรแกรมบริหารการขาย ช่วยให้ สามารถ
รวบรวมข้ อมูลของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว แยกแยะประเภทลูกค้ า เพื่อนําเสนอสินค้ าและบริ การสําหรับเขาโดยเฉพาะ ที่สําคัญ
ช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้ า และลดต้ นทุนในการบริ การลูกค้ า ดังประโยคที่ว่า การรักษาลูกค้ าเก่ามีต้นทุนน้ อยกว่าการหา
ลูกค้ าใหม่ 3 เท่า ประโยชน์ที่คณ
ุ จะได้ รับจาก โปรแกรมบริหารการขาย อย่างชัดเจนคือธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มยอดขาย
และผลกําไรสูงสุดโดยที่ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจลดลงลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อสินค้ าและการบริการหลังการขายมากขึ ้น
ซอฟท์แวร์ โปรแกรมบริหารการขาย ทําให้ process การทํางานของพนักงานขาย พนักงานการตลาด และพนักงานที่ทํา
หน้ าที่บริการหลังการขายดีขึ ้นแน่นอน
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CRM Customer Relationship Management
Sale Force Automation
ระบบที่ช่วยในการเสริ มประสิทธิภาพในการบริ หารทีมงานขายและเพิม่
ประสิทธิภาพในการนําเสนอการขายโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการ
บริ หารงาน ไม่วา่ จะเป็ น Internet หรื อ E-mail โดยสามารถติดตามการ
ทํางานของพนักงานได้ อย่างรวดเร็วสามารถตรวจสอบข้ อมูลการติดต่อกับ
ลูกค้ าแต่ละรายได้ เพื่อแสดงให้ เห็นสถานการณ์ในการขายได้ อย่างชัดเจนว่าจะ
สามารถปิ ดการขายได้ หรื อไม่ ซึง่ จะทําให้ ยอดขายต่อพนักงานขายแต่ละราย
เพิ่มขึ ้น ระยะเวลาในการปิ ดการขายสันลง
้ รวมทังไม่
้ ต้องเสียเวลาไปกับระบบ
เอกสารที่ต้องทําในแต่ละวัน เนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ถกู ต้ องมาก
ยิ่งขึ ้น การทํางานเป็ นระบบมากยิ่งขึ ้น การสูญเสียลูกค้ าน้ อยลง ทําให้ รายได้
ขององค์กรเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั

Marketing Automation
ระบบที่ช่วยในการบริ หารและวางแผนการตลาด เพื่อสามารถวิเคราะห์ได้ วา่
แผนการตลาดที่ออกมามีความเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
หรื อไม่ มีโอกาสประสบความสําเร็จมากน้ อยเพียงใด โดยดูจากอัตราการตอบ
รับจากลูกค้ าว่าเป็ นอย่างไร ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในแต่ละ Campaign มีเท่าใด
เพื่อที่จะนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ และวางแผนการลงทุนได้ อย่างถูกต้ องและ
นํามาตัดสินใจในการทําการตลาดครัง้ ต่อไปได้ ดียิ่งขึ ้น

Service Management
ระบบที่ช่วยในการบริ หารงานบริ การหลังการขาย ตังแต่
้ การจัดทําสัญญาการ
บริ การ การให้ บริการลูกค้ าแต่ละราย และการถาม-ตอบ Case ต่าง ๆกับ
ลูกค้ าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริ การให้ มีกระบวนการการทํางานอย่าง
ชัดเจน และรัดกุม สามารถช่วยให้ พนักงานแก้ ปัญหาให้ ลกู ค้ าได้ อย่างถูกต้ อง
และรวดเร็ว ส่งผลให้ ความพึงพอใจของลูกค้ าเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน รวมทังช่
้ วย
ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้ าว่าอยู่ในระดับใด เพือ่ นํามาปรับปรุง
พัฒนางานบริ การให้ ดียิ่งขึ ้น
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Knowledge Management
ระบบที่ช่วยในการบริ หารองค์ความรู้ขององค์กร หรื อเป็ นแนวทางที่ใช้
แก้ ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ พนักงานทุกคนสามารถศึกษา และพัฒนา
ศักยภาพได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องกังวลกับปั ญหาพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถ แต่ไม่อยู่ในบริษัท หรื อลาออก ทุกปั ญหาหรื อทุกความรู้
สามารถเก็บลงในระบบนี ้ได้ ทงหมด
ั้
ช่วยให้ พนักงานที่เข้ ามาใหม่สามารถ
เรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานเก่า ให้ มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรใน
การฝึ กอบรมโดยผ่านเทคโนโลยีที่สมัยใหม่

Analysis
ระบบที่ช่วยให้ การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรอย่างง่ายดาย สามารถ
มองเห็นสถานการขององค์กรได้ ชดั เจนว่ามีสถานการณ์เป็ นอย่างไร เพื่อ
ช่วยให้ การตัดสินใจของผู้บริ หารได้ ดียิ่งขึ ้น โดยอาศัยข้ อมูลที่เป็ นรูปธรรม
สามารถแสดงให้ เห็นทังในรู
้ ปแบบกราฟและรูปแบบรายงานง่ายต่อการดู
และการนําไปใช้ งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตวั เลขเอง
สามารถช่วยตัดสินใจได้ ทนั ที
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