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 مدیریت ارتباط با مشتری در بخش بیمه
 کاظم مفخمیفاطمه 

 رشت سرپرستی شعبه معلم، بیمه کارمند

 

 چکیده: 

( هم اکنون، نقش اجتناب ناپذیری در جهان تجارت ایفا می کند. CRM) 1مدیریت ارتباط با مشتری

هر موسسه ای می خواهد مشتریان بیشتر و بیشتری را جذب کند و همواره برای حفظ مشتریان موجود خود 

در حال جذب  CRMبه گرایشی جدید در زمینۀ تجارت منتهی می شود. این روزها،  CRMمبارزه می کند. 

توجه گستردۀ محققین و کارورزان می باشد. به منظور حفظ ارتباط با مشتری، شرکتهای بیمه عمر بایستی 

 در هر زمان و هرجایی که الزم باشد، خدمات مناسبی ارائه دهند. 

یک شرکت، چرخۀ در  CRM؛ مقدمۀ CRMشتری؛ نیاز به مدیریت ارتباط با مواژگان کلیدی: 

CRM ؛ مزیتها و فاکتورهای مسئول شکستCRM 

 

 

 مقدمه -1

( سیستمی برای مدیریت تعامالت شرکت با مشتریان فعلی و آینده CRMمدیریت ارتباط با مشتری )

همزمان، بازاریابی، ارائه خدمات است. این امر غالباٌ با استفاده از فن آوری برای سازماندهی، فروشهای خودکار و 

از مزیت مدیریت داده ها استفاده  CRM. (1991، 2)شاو و همکارانبه مشتری و حمایت فنی سر و کار دارد

می کند که به منابع داده ها اجازه می دهد تا بعنوان یک بانک اطالعاتی یکپارچۀ واحد کار کنند. ریشۀ عبارت 

CRM  به عقب برگردد، زمانی که مفهوم بازاریابی از معامله به منطق تغییر کرد.  1991می تواند به اوایل دهۀ

CRM  .برای ایجاد ارتباط بلند مدت مورد نیاز استCRM  غالباٌ بعنوان بانک اطالعاتی بازاریابی در نظر گرفته

ازان آن یه پردمی شود که در ابتدا بازاریابی سازمان را با بانک اطالعاتی مشتریان مرتبط می کند. برخی نظر

را بعنوان تمرینی برای حفظ مشتری در نظر می گیرند، همانطور که نظریات و تحقیقات بسیاری بر منطق 

مخصوصاٌ  -برای حفط مشتریان برای زندگی -حفظ مشتری تاکید کرده اند. این امر مستلزم تکنیکهای متنوع

تن خوشحال نگه داش ین امر سازوکاری برای حفظاست که افعالیتهای بعد از فروش می باشد. باور بر این بوده 

 مرجع مثبتی برای -در صورت امکان –مشتریان موجود است به نحوی که آنها با سازمان بمانند و ممکن است 

محصوالت و خدمات شرکت تولید کنند. باور بر این بوده است که کاربرد فن آوری اطالعات می تواند ابزاری 

تک به تک باشد که بانک اطالعاتی را با استراتژی بازاریابی شرکت یکپارچه می کند موثر برای توسعۀ ارتباط 

که ممکن است بر اهرمی کردن مشتری مبنای موجود تمرکز کند. سیاستهای فروش به مشتریان جدید، 

موفق بایستی اطمینان دهد که می  CRMسیاست گران قیمتی است که با مشتریان موجود مقایسه می شود. 

                                                           
1 Customer Relationship Management 
2 Shaw 



2 
 

ادراکات ارائه خدمات به مشتری را ضمن کاهش هزینه های خدماتی، د ارزش مشتری را اندازه گیری کند و توان

 . (2112و همکاران،  1)شانموگاسوندارامبهبود ببخشد

 

 CRMتعریف  -2-1

مدیریت ارتباط با مشتری، یک استراتژی جامع و روندی از دستیابی، ابقاء و مشارکت با مشتریان 

یجاد ارزش برتر برای شرکت و مشتری است. این امر با یکپارچه سازی بازاریابی، فروش، ارائه انتخابی جهت ا

خدمات به مشتری و فعالیتهای زنجیرۀ تامین سازمان برای دستیابی به بازدهی و اثربخشی بیشتر در ارائۀ 

طوالنی مدت با  ، گرایش بازاریابی در جهت روابط قوی،CRMارزش مشتری سر و کار دارد. بطور مشابه، 

. برمبنای درک قابل دسترس بودن مدیریت ارتباط با مشتری، می (1991، 2)جیکسونحسابهای انفرادی است

تواند به این ترتیب تعریف شود: مدیریت ارتباط با مشتری یک روند بروز آوری شدۀ مداوم از شناسایی ارزی 

ظ کردن آنها به نحوی است که آنها فقط مربوط به مشتریان و طراحی تعامل درخواستی شرکت جهت محظو

بخاطر بذله گویی با قابلیت سوددهی شرکت با شرکت نباشند، بلکه سفیر شرکت باشند. مشارکت کامل و 

 .(2113، 3)رایموفق هستند CRMقدرتمند نمودن کارکنان و فن آوری مناسب دو مورد ضروری برای 

 

 CRMنیاز به  -3-1

جهت ارتباط برقرار کردن مستقیم با  CRMنیک برای کمک به زمینۀ جهانی سازی، در دنیای الکترو

عبارت است  CRMیک پیشرفت است. یک شرکت می تواند با مشتریانش با هزینۀ کم تعامل کند. مشتری، 

از ارتباط تک به تک از شرکت و مشتریانش. شرکتها بایستی از پارادایم قدیمی تولید انبوه به پارادایم جدید 

سال گذشته، شاهد انفجاری  11انبوه جهت برطرف نمودن تقاضاهای دقیق مشتری، تغییر کنند. هبود اصالح و ب

از رشد فرصتها برای سازمانهای بخش خدمات بوده است. امروزه، شرکتهای بخش خدماتی بیشتر و بیشتری 

ه نباشند، ان در این زمینشانس راه رفتن بر لبۀ رقابت و اثبات توانایی هایشان را دارند، اگر بهتر از سایر بازیکن

با آنها برابرند. گرایش فعلی برای مدیریت خوب ارتباط با مشتری است. موفقیتهای سازمانهای یک بخش 

است و همچنین قابل  همیشهخدماتی ، امروزه به توانایی آن سازمان جهت خدمت کردن به مشتری برای 

بر آیندۀ تجاری  CRMینرو، نیاز به بررسی تاثیر دسترس کردن تعدادی از خدمات به مشتریان می باشد، از ا

 الزامی شده است.  CRMوجود دارد. در این پس زمینه، 

 یداپ گسترش کنون تا پیدایش آغاز از زمانی متوالی ی دوره یک در مشتری با ارتباط مدیریت مفهوم

 رقابتی شدت به تجاری دنیای در کند می هدایت تجاری عملکرد اصالح سوی به را ما است،که کرده

 مطرح سازمان برای هم و مشتری برای هم نهایی حل راه بعنوان تواند می مشتری با ارتباط امروز،مدیریت

 .شود
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 عنوانب را ها آن بلکه گیرند نمی نظر در خارجی اجزاء بعنوان را مشتری،مشتریان با ارتباط مدیریت در

 تماس بنابراین.  باشد می ها آن با مدت بلند ی رابطه یک ایجاد هدف و گرفته نظر در تجارت داخلی عضو

 . باشد می مشتری با ارتباط مدیریت ضروری های خصیصه از خدمت ارائه و تعهد ، مشتری با زیاد

 سپس و مشتری هر با جدید ارزش خلق و شناسایی مداوم ی پروسه یک مشتری با ارتباط مدیریت

 و تمرکز ، ادراک نیازمند موضوع این.  است شرکت عمر سراسر در آن از حاصل منفعت گذاشتن اشتراک به

 به و ارزش ی جانبه دو خلق برای ، شده انتخاب مشتری و کننده تولید میان مداوم همکاری بر مدیریت

 . است سازمانی تنظیمات و وابستگی طریق از آن گذاشتن اشتراک

(  بازار در یابی جایگاه و بازار گیری هدف ، بندی بخش)  که اند داشته اظهار بازاریابی کارشناسان

 های خشب(  ترفیع ، توزیع ، محصول ، قیمت)  بازاریابی عنصر چهار و هستند استراتژیک بازاریابی های بخش

)  تبادلی درویکر این و بوده سازی ساده و اختصار یک بازاریابی آمیخته عناصر.  باشند می تاکتیکی بازاریابی

 . نیست کافی مشتری با ارتباط مدیریت برای ،(  تجاری

 امن به دیگر عنصر چهار ، بازاریابی در شده ذکر عنصر چهار بر عالوه مشتری با ارتباط مدیریت در

 (.2112، 1رامچندران) کنیم می اضافه آن به را لوژی تکنو همچنین و بهبود ، مراحعه ، حفظ ، ارتباطات های

 

 CRMاهمیت  -4-1

مشتری را به شرکت می آورد. هزینۀ جذب یک مشتری  111از بیش  11یک مشتری خوشنود در 

 %91هزینل مشتریان وفادار شرکت برای  %21جدید هفت برابر ارائه خدمات به یک مشتری قدیمی است. 

است؛ فرصت فروش  2به  1. شانس فروش به یک مشتری موجود 2عایدی از آن محاسبه می شود. )اصل پارتو(

است. مشتریان به هشت نفر از دوستان در مورد تجربۀ رضایت بخش می گویند  12به  1به یک مشتری جدید 

 %11دوست در مورد یک تجربۀ منفی حرف می زنند. تاثیر گذاری بر مشتریان موجود جهت خرید  21و 

ساده تر است. هشتاد درصد موفقیت ایده های  محصول و خدمات  %11بیشتر از افزایش مشتری مبنا با همان 

مشتریان موجود می آید. هزینۀ تکرار مشتریان یک پنجم مشتریان جدید است و اساساٌ می تواند  جدید از

 سود را افزایش دهد. 

 

 روشهای حفظ مشتریان -5-1

 تالش هر بخش از بازاریابی شرکت بایستی در جهت ایجاد روابط عمری انتقال داده شود.  -1

ستد کنند. جهت برخورداری از روابط موثر، افرادی که می خواهند با مردم بطور دوستانه داد و  -2

 یک نگرش دوستانه بایستی در این سازمان نفوذ داشته باشد. 

 پیشرفتهای فن آوری اطالعات بایستی بطور مثبت برای مشتریان اعمال شود.  -3

 انحنا دادن به قواعد و روشهایی به نفع مشتری، منعطف باشد. شرکت همواره بایستی برای  -4

 شرکت حتی زمانی که تالشی برای فروش چیزی ندارند، بایستی با مشتریان ارتباط داشته باشند.  -1

                                                           
1 Ramachandran 

 یک توزیع فراوانی )هیستوگرام( برای داده های وصفی است که براساس گروه بصورت نزولی دسته بندی شده اند.  2
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شرکت می تواند با ارائۀ سودمندیهای مالی و اجتماعی، ارتباط قوی تری را با مشتری ایجاد و  -2

 توسعه دهد. 

الئق و عشرکت بایستی سعی کند همۀ مشتریانش را بشناسد، از جمله سبک زندگیشان، عادات،  -2

 مواردی که دوست ندارد و غیره. 

 شرکت بایستی ارائۀ بیش از آنچه را که وعده داده، عملی کند.  -9

 
 

2- CRM در بیمه 

تعداد شرکتهای بیمه در بازار افزایش یافته و مشتریان از سیاستهای مختلف بیشتر آگاه شده اند. 

را درک کرده اند. هزینۀ جذب یک مشتری جدید، پنج برابر بیشتر از آن چیزی  CRMشرکتهای بیمه اهمیت 

است که برای خوشحال کردن مشتری موجود تحمل می شود. بنابراین، برای باقی ماندن در بازار، شرکتهای 

می را در سازمانهای خود اجرا کنند. این امر کلید موفقیت در این صنعت است. سازمانها  CRMبیمه بایستی 

توانند کسانی را موفق کنند که توانسته اند مبنایی برای مشتریان وفادار خود ایجاد کنند، بخاطر اینکه یک 

مشتری وفادار از محصوالت شرکت بسیار بهتر از خود سازمان دفاع می کند. تجربۀ اصلی سازمان، در دستهای 

به روش درست،  CRMگیری کرد، اجرای  مشتریانش قرار دارد. بسادگی می توان آن را برای موفقیت نتیجه

 الزامی است. 

 

 

 در بخش بیمه CRMاهمیت  -3

بسیاری از مشتریان شرکتهای بیمه از سیاستها و خدماتی که توسط این شرکت ارائه می شوند، آگاهی 

به سازمانها کمک می کند  CRMندارند. بنابراین، بایستی بین مشتری و شرکت، ارتباطی وجود داشته باشد. 

به مشتریان از طرف سازمان، آگاهی بدهند. بنابراین، آنها به این سازمان وفادار می شوند. اکثر بیمه گذاران تا 

را درک کرده و اقدامات چشمگیری را عهده دار شده اند، تاکنون موفقیت محدودی  CRMپیشنهاد تجاری 

 وجود داشته است. 

 

 

 شود ارائه می CRMمزایای مربوط به خدماتی که توسط  -1-3

سال توسط دارنده بیمه پرداخت شود. این دوره به  31تا  1مزایای بیمه عمر بایستی در یک دورۀ 

شرایطی بستگی دارد که این سیاست عهده دار آن است. به منظور پرداخت به موقع مزایا، این شرکت برخی 

را برای کمک به مشتی دنبال می کند. ارائه خدمات به مشتری در سازمانهای بیمه  CRMابزارهای 

محدودیتهای عجیبی دارد که ممکن است در رابطه با سایر حیطه های سازمانهای خدمات، زیاد هم متفاوت 

دهی  شنباشند. در برخی موارد، می تواند تا حد کل زندگی مشتری برود، اگر که او به دنبال پشتیبانی پوش

 ریسک در طول دورۀ کاری فعال با یک بستۀ مستمری منطقی و مطلوب باشد. 
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 پرداخت مزایا به بازماندگان -1-1-3

ارسال ایمیل به بازماندگان، قدیمی ترین روشی است که توسط سازمان دنبال شده است. امروزه، 

 رسال می کنند. شرکتهای برایا -طبق خواستۀ مشتریشان –شرکتهای بیمه به بازماندگان ایمیل ، پیامک 

 -ارائۀ مزایا به مشتریان، تسهیالتی را نه تنها در شعبه های دفتر خودشان، بلکه از طریق وضعیت جدید پرداختها

ا برای مشتریان ارائه می کنند. ب -مانند مراکز خدماتی، شبکۀ بانکداری، اَپهای تلفن همراه و حسابهای بانکی

 . (2113، 1)آروراای به کاربر، مشتریان تجربۀ بهتر خدمات را احساس می کنندارائۀ چنین خدمات دوستانه 

 

 دورۀ مهلت -2-1-3

دورۀ مهلت برای سیاست بیمه به معنای وقت بیشتری برای پرداختن مزایا به آنها می باشد که بطور 

نه می باشد. روز می باشد، نصف آن بصورت سال به سال و وضعیت ساال 31کلی برای یک دورۀ چهارماهه، 

روز بعنوان دورۀ مهلت داده می شود. چنانچه دارندۀ بیمه در پرداخت مزایا  11برای وضعیت پرداخت ماهانه، 

بطور خودکار سپری می شود که به این معنی است  بیمه نامهدر این دورۀ مهلت با شکست مواجه شود، این 

نیز  CRMارائۀ دورۀ مهلت یکی از ابزارهای اشد. برخوردار نمی ب بیمۀ عمر که دارنده بیمه دیگر از حمایت 

 است. 

 

 CRMمزایای مربوط به خدمات ارائه شده توسط  -2-3

بعنوان یک ابزار ارائه  CRMبرخی خدمات دیگر نیز وجود دارد که توسط شرکتهای بیمه با استفاده از 

 می شود.

 

 ورقۀ بیمه المثنی  -1-2-3

دن شانس گم شاگر ورقۀ بیمۀ اصلی گم شود، گرفتن ورقۀ بیمۀ المثنی ساده نیست. بخاطر اینکه 

بیمه نامه اصلی علیه این شرکت وجود دارد. بنابراین شرکت معیارهای احتیاطی متعددی را قبل از صدور 

ک بیمه نامه اصلی، با مالبیممه نامۀ المثنی در نظر می گیرد. یک بیمه نامۀ المثنی در مورد حقوق و امتیازات 

 است.  CRMآن مشورت می کند. صدور بیمه نامۀ المثنی نیز یکی دیگر از ابزارهای 

 

 تغییرات بیمه نام -2-2-3

غ بیمه برای مبل شارژ کردن مرتب مزایا امروزه، یک بیمه نامه می تواند بسادگی تغییر کند. تسهیالت

مبلغ بیمه شده نیز قابل دسترس است. وضعیت پرداخت  شده قابل دسترس می باشد. به همین ترتیب، کسر

مزایا نیز مانند وضعیت پولی در دورۀ چهارماهه یا ساالنه، قابل تغییر است. تغییر در بیمه نامه شامل تغییر کل 

بیمه عمر در برنامه ریزی وقف، تغییر از این برنامه بدون برنامه ریزی سوددخی برای برنامۀ سودآور، اصالح 

گزینۀ انتقال پرداخت مبلغ بیمه شده بصورت اقساط، واگذاری سودمندی تصادف و غیره می شود. بهرحال، نام، 

 در یک سال از شروع بیمه با برخی استثنائات، هیچگونه تغییری مجاز نیست. 
                                                           

1 Arora 
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 انتقال بیمه و تغییر نشانی -3-2-3

قرارداد بیمه عمر یک روند بلند مدت است. بنابراین، تغییر نشانی دارنده بیمه اجتناب ناپذیر است. 

CRM  به مشتری کمک می کند تا این تغییر را در نشانی، اعمال کند. در نتیجۀ تغییر نشانی، سوابق بیمه

از طریق تهسیالت شبکه سازی،  نامه نیز از شعبه ای به شعبۀ دیگر، قابل انتقال است. امروزه، همۀ شعبه ها

 ارتباط داخلی دارند. بنابراین، انتقال سوابق بیمه نامه از یک شعبه به شعبۀ دیگر، الزامی نیست. 

 

 

 حفظ سوابق -4-2-3

ممکن است دارنده بیمه در هر زمانی در طول دورۀ بیمه، هرگونه تغییراتی را انجام دهد. بنابراین، 

بروز آوری و حفظ سوابق دارندگان بیمه، مهم است. در روزهای اول، دارندگان بیمه بایستی با شعبه های خود 

موثر، بدست آوردن هرگونه  CRMه از در مورد هر جزئیاتی که می خواهند، تماس بگیرند. اما امروزه، با استفاد

 اطالعاتی که بخواهند، ساده است. 

 

 تجدید بیمه نامه -5-2-3

شرکتهای بیمه عمر، خدمات تجدید بیمه نامه های سپری شده را ارائه می کنند. بدهی های همۀ 

در  بیمه نامهمعوق مزایای پرداخت نشده با بهره، بایستی برای تجدید بیمه نامه، پرداخت شود. اگر تجدید 

طول شش ماه به دلیل اولین مزایای پرداخت نشده، اجرایی شود، هیچگونه اظهار شخصی در راستای سالمتی 

مورد نیاز نیست و بیمه نامه در جمع آوری مزایای معوقه با بهره، تجدید می شود. ارائۀ چنین تهسیالتی از 

بل دسترس کردن سودمندیهای بیمه نامه را می تجدید کردن، به دارنده بیمه فرصت بروز آوری مشتری و قا

 دهد. 

 انتقال قانونی و نامگذاری -6-2-3

بیمه نامۀ عمر، بسادگی قابل انتقال به دیگری است. اگر مالک بیمه نامه بخواهد بیمه عمد خود را به 

به نام شخص دیگری واگذار کند، بسادگی می تواند حقوق مالکیت این بیمه نامه را انتقال دهد. اما انتقالی که 

آنگاه تعیین شونده آن را مجدداٌ به انتقال  یک بار انجام شده باشد، اگر انتقال دهنده بخواهد آن را باطل کند،

دهنده، انتقال خواهد داد. بیمه نامه های عمر برای نامگذاری، بر مشتریان خود اصرار می کنند. اگرچه نامگذاری 

در زمان خرید بیمه نامه انجام شده باشد، نامگذاری نیز می تواند به این ترتیب بوسیلۀ تایید بر روی خود بیمه 

ام شود. تغییر و ابطال نامگذاری ممکن است چندین بار توسط بیمه شدۀ عمر قبل از تاریخ اجرایی نامه انج

 شدن بیمه نامه انجام شود. 

 

 تسویۀ مربوط به خدمات -3-3

اینها خدماتی هستند که توسط بیمه گزاران عمر به مشتریانشان ارائه می شوند. یک دارنده بیمه نامه 

 بخواهد و به هر دلیلی، این قرارداد را فسخ کند. می تواند در هر زمانی که 
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 واگذاری بیمه نامه -1-3-3

شرکتهای بیمه، گزینۀ واگذاری بیمه نامه های خود را به دارندگان بیمه ارائه می کنند. حداقل سه 

ور طسال، این مزایا بایستی پرداخت شود، دارنده بیمه می تواند این قرارداد را به تضمین ارزش واگذاری، ب

 قانونی انتقال دهد. در صورت واگذاری، بطور کلی این بیمه نامه بایستی باطل شود. 

 

 حق بیمۀ پرداخت شده -2-3-3

دست کم سه سال، مزایای بیمه بایستی پرداخت شده باشد و مزایای نهایی پرداختن نشود، این بیمه 

شود. میزان خسارت یا در زمان اجرایی حق بیمه پرداخت شده تبدیل نامه منقضی نمی شود، مگر اینکه به یک 

 قابل دسترس خواهد بود.  -هرکدام که زودتر سر رسید -شدن بیمه نامه یا در زمان مرگ

 

 تسویۀ خسارت -3-3-3

تسویۀ خسارت ویژگی مهم خدماتی است که به دارندگان بیمه نامه ارائه می شود. شرکتهای بیمه 

عمر بایستی بر تسویۀ سریع سررسید برای تسویۀ در زمان مرگ، تاکید کنند. آنها بایستی رهنمود مناسب را 

رهنمودهای  IRDA برای روند ثبت یک خسارت و به موجب آن، تسویۀ سریع، به مشتریان خود ارائه کنند.

، CRMتنظیمی را برای شرکتهای بیمه برای انجام تسویۀ سریع خسارت ارائه نموده است. ارائۀ سیستمهای 

 به فایل بندی زیان وب مبنا و کنترل وضعیت خسارت، کمک می کند. 

 

 CRMنتایج  -4

CRM در فروش، ، یک قرارداد عملیاتی با ابزارهای روندی برای کمک به کارکنان جهت موثرتر شدن

، بهبود سرعت، دقت و CRMبازاریابی و ارائه خدمات کلیدی به وثیقه گذاران ارائه می کند. اولین سطح تاثیر 

بازدهی روندهای داخلی یا بهبود بهره وری افراد است که در آن روندهای نیروی کار و تمرکز بر کاغذ، در یک 

 ننده پرداخت کداده و ستد با ارزیابی می شود که  جریان خطی شکل می گیرند. دومین سطح تاثیر، در زمانی

ساده تر می شود. سومین و عمیق ترین سطح تاثیر، زمانی است  -هر دو از یک نمایندگی و از دیدگاه مشتری-

که قسمت مرکزی قابلیت سوددهی بهینۀ تجارت، نشان داده می شود. زمانی که ترکیب درستی از محصوالت، 

مایندگی ها مشخص شده باشد، کارخانه همۀ عوامل مورد نیاز برای انجام تصمیم گیری بازارها، مدل فروش و ن

، بایستی سفارشی سازی را CRMهوشمندانه تر و استراتژیک تر تجارت در اختیار داشته باشد. یک سیستم 

ادگی بس تسهیل کند که با انجام این امر، تغییر روشی که داده های مشتری سازماندهی و استفاده می شوند،

 . (2114، 1)گوپتاتغییر می کند

 

 

 
                                                           

1 Gupta 
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 CRMمزایای  -1-4

CRM روندی از دستیابی، ابقاء و پرورش مشتریان سودده است. این روند مستلزم تمرکز روشن بر ،

اسناد خدمات است که برای مشتری ارزشی را ارائه می کند که در او وفاداری را ایجاد می کند. مدیریت ارتباط 

 متعددی دارد: با مشتری، مزیتهای

 شرکت می تواند بسادگی نیازهای مشتریان را پیدا کند.  -1

 بسادگی می تواند مشتریان خاص را با تمرکز بر نیازهایشان، هدف قرار دهد.  -2

 دنبال کردن اثربخشی کمپین داده شده را ساده تر انجام می دهد. -3

 در مورد مشتری ای اطالعات می دهد که به محصول وفادار است.  -4

 ط مستقیم با مشتریان، ایجاد مشتریان بالقوه از مشتریان موجود.ارتبا -1

 بازاریابی یک محصول برمبنای مشتری گرایی نه قیمت گرایی. -2

 همانطور که هر مشتری می خواهد، محصول ساخته و بازاریابی می شود. -2

از افراد در هزینه کردن بر مشتریانی با ارزش پایین یا کمتر خرج کردن برای مشتریانی با ارزش  -9

 باال، پیشگیری می کند. 

 زمان توسعه و ارائه محصول به بازار را سرعت می بخشد.  -9

11- CRM .از هزینه های تبلیغاتی می کاهد ، 

 کیفیت محصول بایستی افزایش یابد.  -11

 حجم فروش باال می رود.  -12

بیشترین ارتباط را با مشتری برقرار می استفاده از کانال مشتری را بهبود می بخشد، سپس  -13

 . (2112و همکاران،  شانموگاسوندارام)کند

 

 در بیمه CRMفاکتورهای مسئول شکست  -2-4

تنها منبع حل همۀ مشکالت آنها در رابطه با بازاربی است. این  CRMمدیریت قویاٌ معتقد است که 

بعد از اقداماتی است که مدیریت شکافهای مورد انتظار خود را آشکار و ملموس کرد که مشابه مواردی است 

 که برای شکست بوده اند، 

ار خودک استفاده می کند، نه یک فعالیت بازاریابی. به دلیل CRMتجارت بعنوان یک فن آوری از  -1

شدن روندهای بالاستفاده و باور افراد که فن آوری به تنهایی می تواند نتایج را بدون برخورداری 

 از آنچه که آنها واقعاٌ انجام می دهند یا اینکه آنها واقعاٌ به چه چیزی باور دارند، 

 بوده است.  CRMبرمبنای سیاستهای شرکت و تفسیر اشتباه تحلیل  CRMاکثر شکستهای  -2

ازسازی شرکت تا اینکه بطور موثق مشتری محور باشد، جدید است و یک قلمروی آشکار نشده ب -3

است و درست مانند هر مورد جدیدی، همواره در مقابل تغییر، مقاومت وجود دارد. غالباٌ تغییر 

افراد را مجبور به عقب نشینی کردن از آن چیزی می کند که می دانند و از آنچه که همواره با 

 احت بوده اند، حمایت می کنند. آن ر
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را اعمال کند، بنابراین بایستی بر تحلیل خود تکیه کند. در  CRMاگر شرکتی بخواهد تکنیک  -4

به چه چیزی مربوط می شود، شکستی وجود دارد. برخی کالً آن را به عنوان  CRMدرک اینکه 

ست مواجه می شوند. یک فن آوری در نظر می گیرند و در تنظیم فن آوری و استراتژی با شک

کالٌ به هدف گذاری مشتریان و گروه بندی آنها برای پیشنهادات  CRMبرخی فکر می کنند 

را بعنوان یک موضوع سادۀ نام گذاری و نشان دادن و مرتبط  CRMخاص مربوط می شود. آنها 

 در نظر می گیرند.  بیش فروشو  مکمل کردن آن با معامالت مشتری جهت فروش 

 زی ضعیف تعامل شرکت با مشتریان و افزایش فرصتهای نشان دادن موضوعات اشتباه.برنامه ری -1

 نمی تواند هدف آن را کامل کند.  CRMدرک ضعیف از  -2

به کارکنان خود آموزش نمی دهند و نمی  CRMبسیاری از شرکتها در مورد اجرای تکنیکهای  -2

 CRMکنند. فقدان مهارتهای استفاده  CRMتوانند مشتریانشان را آموزش دهند که چگونه از 

وجود دارد. بسیاری از شرکتها در حال انجام تکنیکهای روش تحقیق پژوهشهای پیچیدۀ خلق 

مشتری هستند، بی آنکه درک کنند چنین ابزارهای پیچیده ای مستلزم کاربران پیچیده است و 

 کاربران به آموزش نیاز دارند. 

 زیادی است. مستلزم تخصیص بودجۀ CRMدر بسیاری موارد،  -9

فقدان یکپارچگی داده های داخلی، در سطح بنگاه اقتصادی، توسعۀ دیدگاه جامعی از مشتریان  -9

 . (2111، 1)پاندوریرا بیش از حد مشکل می کند

 

5- CRM در هند 

صنعت بیمه در هند، از زمان آزادیخواهی این بخش، راه طوالنی را طی کرده است. گشایش این بخش، 

رقابت را سخت تر کرده و آن را برای ارائه کنندگان جهت تغییر از سیاست سنتی برمبنای ساختار فروش به 

خود پیشرفت می  صنعتی که در فروش موارد ناملموسسفارشی کردن ساختار فروش، الزامی نموده است. 

در  CRMکند، به درک و ارائۀ آن به مشتریان با تنظیم استانداردهایی که تاکنون اصالح شده اند، نیاز دارد. 

در هند، احتماالٌ در حال رشد است. انتظار می رود بخش  CRMهند هنوز در دورۀ نوزادی به سر می برد. بازار 

باشد. شرکتهای بیمه هندی بایستی کاربردهای  CRMه حل های بیمه شاهد اقدامات فراوانی برای بکارگیری را

، بر اهمیت در حال رشد مدیریت ارتباط LICرا دنبال کنند. جی ان باجبپای، مدیرعامل بعدی  CRMجدید 

را در ارتباط با مشتری برمبنای ارزش انتقال  CRMبا مشتری تاکید کرده و گفته است که شرکتها بایستی 

ین به نفع وثیقه گذاران صنعت بیمه است تا همگرایی را تقویت کنند که پیرامون رقابتهای دهند. هم اکنون ا

 اصلی نمو می کند و توازن مناسبی را بین این مدل تجاری، منابع انسانی و فن آوری حفظ می کند. 

 

 

 

 

                                                           
1Ponduri  
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 سوابق تحقیق در مورد مدیریت ارتباط با مشتری-6

 دیریتم سیستم از گیری بهره در برند تصویر گریتعدیل نقش»به مطالعه ای با عنوان  (1392انی)یزد

رداخت. پ« (شیراز شعبه معلم بیمه شرکت: مطالعه مورد) مشتری وفاداری بهبود راستای در مشتری با ارتباط

 با اطارتب مدیریت سیستم از گیری بهره در برند تصویر گریتعدیل نقش رابطه بررسی پژوهش، این هدف

 بهره در ندبر تصویر گریتعدیل نقش رابطه راستا، این در. است بوده مشتری وفاداری بهبود راستای در مشتری

 و صلیا فرضیه یک قالب در مشتری وفاداری بهبود راستای در مشتری با ارتباط مدیریت سیستم از گیری

 بیمه شرکت شامل آماری جامعه. است شده آزمون ،1392 ساله، 1 زمانی بازه طی تدوین فرعی فرضیه هفت

 یتوصیف حاضر تحقیق روش. است شعبه این مشتریان از نفر 211 شامل آمایر نمونه. شود می شیراز شعبه معلم

 اکیح تحقیق نتایج. است شده استفاده خطی رگرسیون مدل از هافرضیه آزمون برای و است همبستگی نوع از

 ایترض. دارد داری معنی تاثیر مشتری با ارتباط مدیریت کیفیت بر خدمات کیفیت - بین که است آن از

 ارتباط یتمدیر کیفیت بر مشتری ارزش. دارد داری معنی تاثیر مشتری با ارتباط مدیریت کیفیت بر مشتری

. دارد داری معنی تاثیر مشتری وفاداری بر مشتری با ارتباط مدیریت کیفیت. دارد داری معنی تاثیر مشتری با

 تاثیر برند، ویرتص. کند نمی تعدیل را مشتری با ارتباط مدیریت کیفیت بر خدمات کیفیت تاثیر برند، تصویر

 بر مشتری ارزش تاثیر برند، تصویر. کند نمی تعدیل را مشتری با ارتباط مدیریت کیفیت بر مشتری رضایت

 .کند نمی تعدیل را مشتری با ارتباط مدیریت کیفیت

 وجهت با سازمانی عملکرد بر مشتری دانش تأثیر »عنوان به مطالعه ای با ( 1391فر و گروسی) احسان

 تأثیر، ینا بررسی رایب پرداختند.« بیمه  شرکتهای در بازاریابی قابلیت و مشتری با ارتباط مدیریت نقش به

. شدند انتخاب آماری نمونۀ عنوانبه بیمه صنعت در فعال خصوصی شرکتهای معاونان و مدیران از نفر 131

 آوریعجم هاداده شده،طراحی پرسشنامۀ یک از استفاده با و گرفت انجام ایطبقه تصادفی روش به گیرینمونه

 ینکمتر روش پایۀ بر ساختاری معادالت مدل و تأییدی عاملی تحلیل روش از استفاده با هاداده تحلیل. شد

 با ارتباط مدیریت بر مشتری دانش مدیریت که است آن از حاکی هایافته. است شده انجام جزئی دوم توانهای

 داریمعنی و مثبت تأثیر دارای سازمانی عملکرد بر مشتری با ارتباط مدیریت همچنین دارد، تأثیر مشتری

 .کندمی ایفا را میانجی نقش میان، این در بازاریابی قابلیت متغیر و است

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری »( به مطالعه ای با عنوان 1394علیزاده)سعادت ر و پو اسماعیل

پرداختند. جامعه آماری این پژوهش بیمه شدگان « بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه

ق نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه محق 391شخص ثالث نزد شرکت بیمه ایران شهر مشهد بودند که تعداد 

ت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبساخته پاسخ دادند. نتایج تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری نشان داد 

 و معنی داری بر ابعاد کیفیت رابطه داشته است.

 سازیپیاده در مؤثر عوامل »( به مطالعه ای با عنوان 1399نژاد پیروز) دهدشتی شاهرخ و بابایی

 بررسی از بعد پرداختند.« ( ایران بیمه سهامی شرکت) بیمه هایشرکت در مشتری با رابطه مدیریت سیستم

 مشتریان بر تمرکز» عوامل دارای که CRMسازیپیاده در مؤثر عوامل بعدی 4 مدل مختلف، هایمدل و عوامل

 اری،آم جامعه. شد انتخاب است، «تکنولوژی» و «دانش مدیریت از استفاده» ،«متناسب سازماندهی» ،«کلیدی

 چند بتداا منظوربدین. است تهران شهر در ایران بیمه شرکت در شاغل باالتر و دیپلمفوق کارکنان کلیه شامل
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 شاغل دانشگاهی تحصیالت دارای کارشناسان تمام بین سپس و شده انتخاب ایران بیمه شرکت ستاد و شعبه

 براساس. شد آوریجمع نامهپرسش 111 درنهایت و گردید توزیع نامهپرسش شده،انتخاب ستادهای و شعب در

 مورد در ایران بیمه شرکت در CRMسازیپیاده زمینه در آمادگی داشتن برای کافی شواهد و دالیل نتایج،

 برای مناسب شرایط کردنفراهم برای پیشنهاداتی انتها در. نیامددستبه چهارگانه عوامل از کدامهیچ

 .شد ارائه گذارانبیمه وفاداری افزایش و CRM سازیپیاده

« سازمانی عملکرد و مشتری با ارتباط مدیریت»به مطالعه ای با عنوان ( 2119و همکاران) 1رفیکی

 مدیران حمایت یعنی( )CRM) مشتری با ارتباط مدیریت ابعاد بین رابطه بررسی مقاله این از دف پرداختند.

 و( ادغام و مشتری اطالعات پردازش مشتری، های داده آموزشی، گیری جهت مشتری، گیری جهت ارشد،

 ها پاسخ و است کمی مطالعه یک پژوهش این . باشد می کویت در مخابراتی های شرکت در سازمانی عملکرد

 و همبستگی آنالیز طریق از شده آوری جمع های داده. آمد دست به مخابراتی شرکت سه  در کارمند 122 از

 دیرانم حمایت که داد نشان مطالعه این نتایج .گرفتند قرار بررسی مورد تحقیق اهداف با مطابق رگرسیونی

 که حالی در دارد، مثبت رابطه سازمانی عملکرد با مشتری اطالعات پردازش و مشتری های داده ، ارشد

 سازمان عملکرد بر معناداری تاثیر هیچ CRM ادغام و آموزشی گیری جهت مشتری، گیری جهت متغیرهای

 .ندارند

 نبی فرایند در متقابل وابستگی و مشتری روابط»( در مطالعه ای با عنوان 2119و همکاران) 2لیمپ

 بین فرآیند برای گذشته به نگاه با را کیفی موردی ی مطالعه یک ایشانپرداختند. « شرکت شدن المللی

 جمع گسترده های داده اساس بر. می نمایند ایجاد نوظهور کشور یک در جهانی شرکت یک سازی المللی

 تشرک رشد همچنین و شود، می کشور از خارج در شرکت رشد باعث مشتری روابط که دریافتند ، شده آوری

 ربازا یک از بیش شرکت که افتد می اتفاق حالی در این دارد قرار( مشتری)آن بعدی حرکات تاثیر تحت

 را آن شرکت، المللی بین اهداف بین متقابل های وابستگی طریق از مشتری روابط. دارد دست در را خارجی

 به این. برسد تکامل به دهه یک از کمتر در مختلف خارجی بازار پنج در همزمان طور به که سازد می قادر

 اهداف متقابل های وابستگی از بسیاری شامل داردکه اشاره شرکت شدن المللی بین فرایند از جدیدی مفهوم

 باشد می المللی بین

« مشتری رضایت و مشتری با ارتباط مدیریت رابطه »مطالعه ای با عنوان  به( 2111و همکاران) 3حسن

 رضایتمندی سطح افزایش در CRM که است آن از حاکی هایافته آنالیزپرداختند. ایشان بیان داشتند، 

 با و مشتریان به دستیابی هزینه کاهش با را سوددهی میزان همچنین و کندمی ایفا مهمی نقش مشتریان

 CRM. شودمی محسوب مزیت نوعی نیز هارقابت در CRM. دهدمی افزایش مشتریان تعداد همزمان افزایش

. مبرسی مناسب مشتری به مناسب کانال ازطریق و مناسب، زمان در مناسب، پیام با که کند می عمل طوری

 اسبهمح دارند بخشی رضایت احساس هاسرویس یا محصوالت کیفیت و تحویل از که را مشتریانی درصد اگر

 مؤثر را خود CRM زیادی حد تا باید شِل شرکت که است دلیل همین به و دارند رضایت مشتریان %21 کنیم،

 به نجرم همچنین این و شود رفتار هاآن با متفاوتی صورت به و شده شناسایی مشتریان بهترین تا کند ایجاد

                                                           
1 Rafiki 
2 Limp 
3 Hassan 
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 آن کاری حوزه در CRM که است باور این بر شِل مدیریت. شودمی قابلیتش و مشتری هر فعلی ارزش درک

 دمعتق همچنین و است هااستراتژی و هاتکنیک سایر از نیمی از بیش با معادل اهمیت این و باشدمی مهم ها

 اثربخشی بهبود در CRM و کرد کسب فروش هایکانال تمامی از را بازده بیشترین توانمی آن با که است

 .است کننده کمک نیز بازار

 فرهنگ و کارکنان اساس بر مشتری با ارتباط مدیریت »( به مطالعه ای با عنوان 2111و همکاران) 1تریزنوا

 را وابطیر دیگر مشتری. هستند تغییر حال در مشتری های ویژگیایشان بیان داشتند، . پرداختند« سازمانی 

 فعال و نددار تری بیش نفس به اعتماد فعلی مشتریان. کند نمی تجربه کرد، می تجربه پیش سال پنجاه که

 تکنولوژی یک عنوان به CRM. باشد می تغییر حال در نیز مشتری با ارتباط مدیریت دلیل همین به. هستند تر

 نظر در استراتژی یا فلسفه یک عنوان به را CRM نویسندگان از برخی ، شد می گرفته نظر در کاوی داده یا

 به وجهت با.  گرفتند می نظر در شرکت در جزئی فرآیند یک عنوان به را آن دیگران که حالی در گرفتند می

 این اساس این بر. شدند مشخص کار و کسب استراتژی و فلسفه عنوان به CRM جدید مشخصات ، تحقیق

 رنظ در استراتژیک سطح در فلسفه عنوان به گسترده انداز چشم یک در باید CRM که شود می تائید ایده

 همان. ودش گرفته نظر در تاکتیکی سطح در جداگانه فرآیند یا تکنولوژی یک عنوان به نباید و ، شود گرفته

 تحقیقات در ما های یافته به توجه با بلکه ، نیست سود CRM اصلی هدف ، شد تعریف نظری بخش در که طور

 .شود ایجاد مشتری طرف در و شرکت طرف در یعنی طرف دو هر در باید ارزش. است ارزش ایجاد عملی

 گروه موردی مطالعه: بازار تقسیم توانایی در ها CRM سهم »مطالعه ای با عنوان  به( 2114)2و گومز هردرو

VIPs  ».ریتأثی که اصلی فاکتورهای ها، مصاحبه در شدهارائه اطالعات به توجه با با روش مصاحبه پرداختند 

 :است آمده زیر در داشت نهایی اطالعات سیستم بر مثبت

 بر عالوه. است داده افزایش را آن شناسایی توان برند این:است شده منجر CRM باشگاه به CRM اجماع •

 .است آمده وجود به سیستم تغذیه برای و است اطالعات منبع باشگاه این،

 ککم مشتریان به نسبت تر شخصی مدیریتی انجام به تواند می CRM: مشتریان انتظارات بودن تر نزدیک •

 های گاهباش مزایای جزو بلکه هستند، شرکت از بخشی تنها نه که کنند می احساس آنها روشی چنین در کند،

 .هستند نیز متمایز

 آنها به تواند می مورد این. مصرف اطالعات به دستیابی و مشتریان به مربوط اطالعات کردن متمرکز برای •

 سیستم از صحیح استفاده بروند، خواهند می که جا هر ،CRM سیستم از صحیح استفاده با تا کند می کمک

CRM موجود اطالعات کند، کمک مشتریان از موجود اطالعات برای گیری تصمیم به تواند می ها شرکت در 

 زمانی جدول مورد در خرند، می چیزی چه کنند، می خرید کجا: باشد تواند می موارد این شامل مشتریان از

 .غیره و

( به بررسی تاثیر انواع بازاریابی رابطه مند بر بیمه های عمر در تایوان پرداختند و 2113)3و چنگ تانگ یو

نشان دادند کیفیت رابطه )رضایت، اعتماد، تعهد( تحت تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت خدمات و انواع 

                                                           
1 Triznova 
2 Heredero & Gómez 
3 Wei Yu & Cheng Tung 
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د که کیفیت رابطه خوب با مشتری باعث افزایش وفاداری بازاریابی رابطه مند قرار دارد. آنها همچنین بیان نمودن

 .)اسماعیلپور(مشتریان و تبلیغات شفاهی محصوالت بیمه ای شرکت توسط آنان می گردد

 ازمانیس عملکرد برابعاد مشری با ارتباط مدیریت تاثیر ارزیابی»به مطالعه ای با عنوان ( 2113و راشد) محمد

 عنوان به CRM ابعاد بین رابطه بررسی مقاله این هدف پرداختند.« مالزی هتل صنعت در موردی مطالعه:

 عملکرد مختلف های جنه و فناوری بر مبتنی CRM و دانش ،مدیریتCRM مداری،سازمان مشتری مثال

این پژوهش  .است مالزی های هتل در رشد و آموزش و داخلی مالی،مشتری،فرایندهای مثال عنوان به سازمانی

 اوری جمع ها داده و شده انجام ستاره 3-1 از مالزی هتل مدیر 112 با رابطه در که است کمی مطالعه یک

 نتایج .باشد می مطالعه این بیان اهداف راستای در که است گرفته قرار رگراسیون تحلیل و تجزیه مورد و شده

 مختلف های دیدگاه در توجهی تاثیرقابل و بوده مثبت CRM ابعاد تمام که دهد می نشان مطالعه این از حاصل

 نشان را داری معنی ارنباط هتل عملکرد رشد و یادگیری با CRM تکنولوژی حال این با. دارد هتل عملکرد از

 .دهد می

 بازاریابی نگرش عنوان به( CRM) مشتری روابط مدیریت »مطالعه ای با عنوان  به( 2112و جباری) یتوحید

دیریت در م مشتری با تعامل برای کاربردی افزارهاینتایج نشان داد، نرمپرداختند. « مشتری  اطالعات پایه بر

 افزارمنر ،شفرو نیروی خودکارسازی افزارنرماین نرم افزارها عبارتند از:  ارتباط با مشتری اهمیت بسیاری دارد.

 نابعم ریزیبرنامه با مشابه امر این. مشتری پشتیبان خودکارسازی افزارنرم و تجاری، بازاریابی خودکارسازی

 خودکارسازی سفارش، قبیل از مشتری به رسانیخدمات با مرتبط هایفعالیت دربرگیرنده و بوده موسسه

 دیریتم اولیه و ابتدایی کاربردهای میان در بخش این. باشدمی هاییبخش چنین بازاریابی و مدیریت و فروش

 الیم امور با را آن توانمی عملیاتی، مشتری روابط مدیریت سازیپیاده و اجرا در. است شدهواقع مشتری روابط

 لقبی از موسسه منابع ریزیبرنامه افزارنرم سوی از که است چیزی همان این. کرد ترکیب انسانی منابع و

PeopleSoft وSAP عمده که باشد اثربخش و مفید زمانی تواندمی جامع هایداده این. پذیردمی صورت 

 شینپی هایسیستم شدهترکیب با هاآن توانایی عدم از مشتری با روابط مدیریت هایپروژه شکست دالیل

 .گیردمی نشات

 

 نتیجه گیری-7

 استراتژیها ترین داغ از یکی سود، و درآمد توسعه حال عین در و محوری، مشتری به موسسات حول

 به. باشد می( CRM) مشتری با ارتباط مدیریت به معروف استراتژی این. رود می شمار به امروز تجارت در

 کارمندی رفتار و اجرا را CRM تکنولوژیهای و فرایندها باید IT مدیران و تجارت ،CRM موفقیت تحقق منظور

 .ردآو می عمل به حمایت مشتری های کانال کل در مشتری هماهنگ و موثرتر تعامالت از که نمایند تقویت را

 از یکی. باشد می محوری مشتری فلسفه به محوری مشتری از ها سازمان تغییر ، CRM ماهیت

 از استفاده و بزرگ داده پایگاه از جامع و نامعلوم قبالً معتبر، اطالعات استخراج ، CRM فرایندهای مهمترین

 و کاوی داده مثل زیادی تصمیم -علم های برنامه و تکنولوژیها CRM. باشد می سودآوری منظور به آن

 موسسات، توسط CRM استراتژیهای تعقیب جریان در. دهد می آرایش موثر اجرای برای را ها داده انبارداری

 خاطر همین به و بوده توجه قابل CRM راهکارهای منافع و ها هزینه که شوند می آگاه مسئله این از آنها
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 اینکه برای .نمایند کنترل را موفقیت بر تاثیرگذار اقتصادی عوامل و فاکتورها و مالی تاثیرات کنند می تالش

 و کاربردی های حوزه در گذاریها سرمایه یابند، دست CRM از( گذاری سرمایه بازده) ROI به موسسات

 می را CRM اثربخشی. باشند تاثیرگذار موسسه نامشهود و مشهود تجاری منافع بر باید CRM تکنولوژیهای

 CRM که آنجایی از. نمود گیری اندازه CRM فعالیتهای توسط شده حاصل رضایتمندی سطح قالب در توان

 ثربخشیا ارزیابی نتیجه در است، کرده ظهور الکترونیکی تجارت برای اساسی تجاری استراتژی یک عنوان به

 .است شده انجام کمی تحقیقات ،CRM اثربخشی ارزیابی برای اما،. باشد می برخوردار بسزایی اهمیت از اش

 مورد در بهتری ایده و است شده زیادی تاکید محور مشتری معیارهای توسعه بر ،CRM دنیای در

 .(2112صفری کاره و همکاران، )دهد می قرار مدیران اختیار در CRM های برنامه و ها سیاست کارکرد نحوه

به منظور  –موفق، شرکت بایستی درک کند که چه چیز و چرا برای مشتری  CRMبرای دستیابی به 

سودمند است. اولویت داده شده به مشتری صرفاٌ بخاطر مرتفع نمودن نیازهای آنها  -طوالنی مدت آنها حفظ

بستگی دارد. بسیاری از تغییرات زیرساختاری برای پیشرفتهای  CRMبه کیفیت  CRMاست. نرخ موفقیت 

آوری سیستمهای صنعتی جهت موفق شدن مورد نیاز است. این تغییرات شامل این موارد می شوند: بروز 

 عقب با سیستمهای نهایی، انتقال اطالعات-اداری، یکی کردن دفاتر پشتیبانی، یکپارچه کردن کانال های جلو

، در بخش بیمه بسیار CRMعقب و ارتباط برقرار کردن با موضوعات داده ها. آیندۀ -مشتری به کانال های جلو

 امیدوار کننده است. 

 حد تا و اند کرده بازی انسان زندگی در ای حیاتی نقش جدید های آوری فن گذشته، دهه دو در

 با اطارتب مدیریت اندازهای چشم کارالکترونیک، و کسب انقالب با. اند داده تغییر را او زندگی شیوه زیادی

 از سرعت به( e-CRM) مشتری با الکترونیک ارتباط مدیریت کاربردهای. کردند تغییر نیز( CRM) مشتری

 ازمانس اطالعات فناوری از استفاده با. شد تبدیل کار و کسب برای استراتژیک ضرورت یک به جدید ای ایده

 بدین نیز را مشتری با ارتباط مدیریت و اند کرده حرکت محور دانش و هوشمند های سازمان سمت به ها

 و کمتر زمان در مشتری با ارتباط ،صنعت بیمه در E-CRM بکارگیری و استقرار با. کنند می کارامدتر وسیله

 1فرهادی)یابد می افزایش امروزی متالطم های محیط در رقابت قدرت و گیرد می صورت بیشتری سرعت با

 .(2112و همکاران، 

 که باشد می فناوری یک تنها اما است، قدرتمند ابزار یک CRM باید توجه نمود که مدیریت ارتباط با مشتری

 مدیران .کند استفاده آن از چگونه بداند که دارد فردی به نیاز و کند حاصل را نتایجی خود خودی به تواند نمی

 قادر و نموده استفاده مشتریانشان درباره اطالعات آوری جمع برای مشتری با ارتباط مدیریت سیستم از اغلب

 بخش یک برای پیشنهاد تنظیم متاسفانه. اند بوده مشتری هر های خواسته و نیازها با پیشنهادشان تطبیق به

 را طالعاتا موثر طور به نتواند سازمان اگر و باشد گران و بر هزینه بسیار تواند می است، تنگ بسیار که بازار

 دیریتم سیستم آن، اجرای نحوه اهمیت سوای. باشد فرسا طاقت زیاد، بسیار اطالعات با تواند می کند، پردازش

 در. دباش متمرکز مشتری روی بر که کند، جایگزین را یکپارچه استراتژی یک تواند نمی مشتری ارتباط

 استراتژی چنین توسعه برای. باشد داشته وجود CRM اجرای هنگام در قبل از باید استراتژی چنین حقیقت،

                                                           
1 Farhadi 
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 سواالت برخی به باید و است کسی چه هدف مشتری که بداند همه از اول باید شرکت ای، محورانه مشتری

 :دهد پاسخ

 

o سازد؟ می سودآور را آنها چیزی چه کدامند؟ شما مشتریان سودآورترین 

 

o نمایند؟ نمی شما رقبای از و نمایند می خرید شما از هاآن چرا 

 

o ریانمشت نمایه همان با توانیدمی آیا شود؟ می نمایان مشتریان این توسط جمعیت کل از درصدی چه 

 کنید؟ پیدا بیشتری

 

o نمایید؟ تعریف خودتان از بیشتر خرید برای را مشتریان این توانیدمی چطور 

 

o مدیریت را کمتری آور سود مشتریان چگونه شود،می اشاره هاآن به که هاییهزینه کاهش منظور به 

 کرد؟ خواهید

 

 شما که زمانی تا. شود می نامیده مشتری تفکیک تحلیل که است چیزی به دادن شکل باال، سواالت به پاسخ

 با شتریم روابط مدیریت سیستم از استفاده به قادر هستند، کسانی چه تان سودآور مشتریان که نکنید درک

 هایداده تحلیل و تجزیه مثل زیادی های روش با تواندمی CRM سیستم. بود نخواهید خود کامل ظرفیت

 شتریانم شناسایی خدمات، و محصوالت با ارتباط در کننده مصرف رفتار مشتریان، عایدی و ها هزینه به مربوط

 تراتژیاس است قادر که شود انسانی نیروی جایگزین تواند نمی اما نماید، رسانی کمک بالقوه، افراد و سودآور

 )ماتیس و ایلیز،باشد داشته مدت دراز در آنها حفظ و مشتریان با روابط ایجاد و کسب برای فرد به منحصر

2114). 
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