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 טכנולוגיה הפקולטה לניהול

 "ניו פארם"ת שירות לקוחות בחברת הטמעת מערכ 302

 דנה פנסו ומורן בירנבוים

המשותפת גם למשביר לצרכן ובדקנו  club 365 בניו פארם לקוחות הבמחלקת שירות  התמקדנובפרויקט זה 
כיום מחלקת שירות הלקוחות אינה עובדת עם . כיצד המחלקה יכולה לתרום לפעילות העסקית של החברה

דבר אשר גורם לאי ניצול של . יכולה לשמור על עשרות אלפי פניות של לקוחות החברהמערכת מידע מסודרת ש
 .מחלקה ל רבות מידע אשר יכול לעזור

של מערכת מידע מסודרת שעונה על דיווחים לגבי פניות  כיום לא קיימת, כאמור,: מוטיבציה לפרויקט
הטלפוני באמצעות הצעה להטמעת מטרת הפרויקט הינה לשפר את טיב ואיכות השירות במוקד : לקוחות

 .מערכת לשירות לקוחות
פניות חוזרות בנושאים  ולראות היכן ישנם נוכל לעקוב אחר פניות  CRMבעזרת הקמה והטמעת מערכת 

 .ולמנוע עומסים מיותרים  דבר אשר יאפשר להתאים את הצוות ,לצפות עומסים מראש י כך נוכל"וע מסוימים
 .את עזיבתםלמנוע ובכך אחרי לקוחות פוטנציאלים  באמצעות המערכת נוכל לעקוב

דבר אשר מאגר המידע יעזור לשיפור וחיזוק הקשר עם הלקוחות מתוך הבנה כי שימור הלקוחות הקיימים הוא 
". לקוחות ממליצים"צמיחה של החברה והוא זה שיביא לשמירה על נתח השוק והגדלתו באמצעות ל יגרום

 .א לגיוס לקוחות חדשיםלקוח מרוצה לא יעזוב ואף יבי
 :סקירת ספרות .1

מסקר הספרות עולה כי ייעול כל תהליכי העבודה במוקד שירות הלקוחות קשור באופן ישיר לרמת שביעות 
כאשר הארגון ירצה להגדיל את שביעות הרצון ואת הרווחיות עליו להתייחס .רצון הלקוחות ולרווחיות המוקד

מקצועיות , ייעול תהליכי העבודה של העובדים, יהול השיחות במוקדלדוגמא שיפור שיטות לנ:לגורמים שונים
עמידה ביעדים בכדי ,העובדים כך שיצברו ידע וניסיון רב אשר יוכל לשמש אותם בעת מתן שירות ללקוחות

חשוב מאוד (. 5002. נ, דונת)לפי .לבדוק האם הארגון עומד במה שהוא הציב לעצמו וכך יהיה ניתן להרוויח
באופן טבעי רצון .ימור הלקוחות כיוון שזוהי השקעה משתלמת שכן היא יכולה רק לעזור לנולהשקיע בש

איכות שירות נתפסת היא  Bitner & Hubert (1994)    על פי .הלקוחות הוא קבל שירות טוב בזמן קצר
המידה בה חש הלקוח כי הארגון העומד מולו עמד בציפיות המוקדמות לרמת שירות מסוימת על פי 

שירות  ןההתקשרות של הלקוח עם הארגון עשויה להתרחש במספר רמות בארגון עצמו וביניה.פיסתות
עם זאת שביעות רצונו של הלקוח מן הארגון מבוססת על . סביבה פיזית ואינטראקציה עם נותן השירות,הליבה

 .שלו עם הארגון תהמפגשים והחוויו
להתבסס על שיתוף פעולה עם הלקוח במטרה לפתור את  מערכת מוצלחת לטיפול בתלונות חייבת: מתודולוגיה

לכן ערכנו שאלון לשביעות רצון הלקוחות בכדי לבדוק את שביעות רצון הלקוח . בעיותיו לשביעות רצונו
ולראות כיצד יהיה ניתן לשפר דברים שיתגלו כפחות טובים כמו " ניו פארם"מאיכות השירות במועדון ה

 והטמעת בחירת, בירור לצורך חברות למספר פנינו.טיפול בבקשות, אמינות, תמקצועיו, אדיבות השירות:למשל
: הבאים מהקריטריונים אחד כל שקילת י"ע תעשה המערכת בחירת כי לציין יש אלא מהן אחת י"ע המערכת

 למשתמשי ידידותיות, (ואחזקה הטמעה) עלות, המיישם והמלצות מוניטין, -CRMה בתחום המיישם וותק
 'וכו דורשת שהמערכת הטכנולוגיה מידת, (ללימוד ופשוטה קלה כנהתו) המערכת

בין שביעות , מצאנו למשל כי קיים קשר חיובי מובהק בינוני spssמניתוח השאלונים  בתוכנת ה: ממצאים 
גם שביעות רצון , כלומר ככל שהנציגים מגלים מהימנות גבוהה יותר, (r=0.377)רצון למהימנות הנציגים 

י "בין שביעות רצון להמלצת המועדון ע, נמצא קשר חיובי מובהק גבוה, לעומתו. הה יותרהלקוחות גבו
כך הלקוח יגלה נכונות גבוהה יותר , כלומר ככל ששביעות הרצון תהיה גבוהה יותר, (r=0.805)הלקוח 

על שהקשר בין שביעות הרצון מהשירות והנכונות להמליץ , ניתן לראות אם כן. 562להמליץ על מועדון 
 .חזק יותר מהקשר בין שביעות הרצון לבין מהימנות הנציגים, המועדון

,  CRMATRIX ,ZEBRA,GOLDMINE:כגון  CRMחברות בארגון אשר מטמיעות מערכת  4-פנינו ל
 .גולדפלוס

י הכפלת משקל של כל קריטריון בציון שניתן לו בכל "בחנו את החלופות בהתאם לקריטריונים שהוצגו ע
   ומצאנו כי( ממוצע משקולל)י סכימת כלל ההכפלות שבוצעו "ון החלופה חישבנו עאת צי. חלופה

CRMATRIXהיא החלופה הנבחרת שכן היא קיבלה את הציון הגבוה ביותר בהשוואה לשאר החלופות. 
על הארגון לדבר . גיבוי הנהלת הארגון בהצבת היעדים ומדידתם קריטית ביותר להצלחת התהליך:סיכום

ניתן לשתף .מנהלי החברה צריכים לשקף את חשיבותו של הכלי בכל היבט, שתוטמע בארגוןבשפה החדשה 
את משתמשי הקצה למטרות המערכת משלביה הראשונים כמו כן ניתן לערב אותם בשלבים מתקדמים 

 .מעורבות זו תגרור מחויבות של העובד כלפי המערכת והצלחת התהליך, יותר של הטמעת המערכת
 

 



 סניפים הממוקמים באזורים מרכזיים 72פארם מפעילה כיום -חברת ניו

 .עובדים 1200-וכן מעסיקה כ

 :לחברה שלושה תחומי פעילות עיקריים 

 .טיפוח וקוסמטיקה והמחלקה הכללית, בית מרקחת וטבע

 לחברה מוקד שירות טלפוני ארצי שבאפשרותו לערוך מעקב  

 ללמוד את הרגלי הקניה , אחר קניות הלקוחות וכן

 .של כל לקוח

 בחנו, וכן  CRMחברות בארגון אשר מטמיעות מערכת  4-פנינו ל             

 .הרלוונטיםאת החלופות בהתאם לקריטריונים 

 היא קיבלה את הציון , הנה החלופה הנבחרת שכן  CRMATRIXמערכת 

 .הגבוה ביותר בהשוואה לשאר החלופות

 פ טבלת"מצאנו ע  spssמניתוח השאלונים בתוכנת ה

 הקורלציה ומקדם המתאם כי קיים קשר חיובי          

 מובהק בין שביעות 

 רצון לזמן טיפול

 .ומענה במוקד השירות

(R=0.685) 

 
 

 

 

 

 פ "מערכת מוצלחת לטיפול בתלונות הלקוח חייבת להתבסס על שת

 י הפצת שאלונים"ע, עם הלקוח במטרה לפתור את בעיותיו לשביעות רצונו

 י בחירת מערכת"ע, בקרב הלקוחות הבוחנים את טיב השירות וכן

CRM  לפי שקילת חלופות בחרנו את מערכתCRMATRIX 

 שתוכל לשפר את השירות ולהניב תוצאות

 .פרודוקטיביות בחברה

. 

 לאחר ניתוח ובדיקת מרכיבי התנהגות השירות והקשר      

 , ביניהם לשביעות רצון הלקוחות

 נכונות לספק שירות -תגובתיות"נוכחנו לגלות כי המרכיבים  

 .הינם המרכיבים החשובים ביותר" מהימנות"ו" מהיר

  CRM -י הטמעת מערכת ה"ע, מאידך

 נוכל להגדיל את שביעות רצון

 .הלקוח ולהבינו טוב יותר

 

י  הצעה "שיפור טיב ואיכות השירות במוקד הטלפוני ע 

 .להטמעת מערכת קשרי לקוחות

 באמצעות מערכתCRM אפקטיבית נוכל לעקוב אחר פניות 

 .הלקוחות ולחזות  עומסים ופניות חוזרות בנושאים ספציפיים

 באמצעות מערכתCRM  נוכל לעקוב אחר לקוחות 

 פוטנציאליים ולהשקיע מאמצים בשימורם  

 . בחברה

מאגר המידע יסייע בשיפור 

 וחיזוק הקשר עם

 .הלקוחות

 

היעדר מעקב על טיפול בפניות לקוח. 

זמן המתנה רב של הלקוחות. 

חוסר תקשורת בין מנהלים לנציגים. 

היעדר מערכת מדידה ובקרה. 

 אי יכולת לבצע דוחות סטטיסטיים ולהעבירם 

 .להנהלה     

 העברת מידע לקוי אודות השיחות 

 .המגיעות למוקד הטלפוני     
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