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1. Sarrera

Komunikazioen munduan bizitzen ari garen teknologiaren iraultza merkataritza
harremanen eta enpresa munduaren jarduteko modua aldatzen ari da. Hasieran

aldaketa teknologien eta zerbitzuen enpresetan nabaritzen zen gehien, baina gaur

egun enpresa guztietara iritsi da. Ezinbestekoa da programa informatikoak eta

Kudeaketa Sistemak berritzea, azpiegiturak eta komunikazio sareak hobetzea,

etab.; azken batean, aldaketara egokitu beharra daukagu.

Egoera honetan, halako aldaketetara egokitu nahi duten PYMEetarako zenbait

aukera daude :

 Oraingo programa informatikoak aldatzea eta horien ordez programa

gaurkotuagoak erabiltzea.

 Kudeaketa Sistemak hobetzea, enpresaren arlo guztiak programa informatiko

bakarrean sartuta, bertatik informazio guztia kontrolatu ahal izateko:

kontabilitatea, produkzioa, giza baliabideak, bezeroak, salmenta, eskariak,

banaketa, marketina, etab.

 Enplegatu guztien arteko komunikazioa eta lankidetza sustatzea, eta

gainontzekoekiko harremanak hobetzea: bezeroak, hornitzaileak, ordezkaritzak,

banketxeak, eragileak, biltegiak, etab.

“IKTak PYMEetan aplikatzeko Oinarrizko Gida” honetako bosgarren kapituluan,

PYMEek Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien (IKT) aplikaziotik atera

ditzaketen hobari orokorrak azalduko dira. Halaber, enpresen balioa handitzeko eta

produktibitatea hobetzeko aukera ematen duten kontzeptuak eta aplikazio

praktikoak nahiz tresna bereziak ere aipatuko dira.

Kapitulu honen helburua, horrenbestez, PYMEei informazioa ematea da, euren

eguneroko lana optimizatzeko egin ditzaketen gauzei buruz, honako alderdi hauei

dagokienez: talde lana edo “Groupware”, produktuen diseinua eta injinerutza,

kudeaketa eta produkzioa eta, azkenik, bezeroekiko nahiz hornitzaileekiko

komunikazioa. Horrela, merkatuaren beharrizanei erantzun egokia eman,
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merkatuaren araberako bilakaera izan eta ez dira atzean geldituko, lehiakortasuna

galtzearen eraginez.

2. Enpresaren oinarrizko azpiegiturak: Toki Sarea

Sarreran esan dugunez, PYMEek Teknologia Berriak erabili eta IKTen

aplikazioekiko interesa hartzen hasi beharko dute, gainontzekoekiko harremanak

hobetzeko: bezeroak, hornitzaileak, ordezkaritzak, banketxeak, biltegiak, etab.

Enpresaren barruan ere, enplegatuen arteko komunikazioa eta lankidetza hobetu

beharko dute.

Baina tresna ia guztiek gutxieneko azpiegitura behar dute: komunikazio sareak eta

softwarea. Jakina, inbertsiorik egin behar izanez gero, hori alde handiarekin

amortizatuko da, epe labur eta ertainera lor daitezkeen hobariak oso nabariak

baitira. Adibidetzat, lankidetza lana edo talde lana ahalbidetzen duen informatika

tresna batek nabarmen murriztuko du lan jakinetarako erabili beharreko denbora.

Gaitasun eta kalitate egokiko telekomunikazio sareak eta azpiegiturak edukitzea

ezinbestekoa da IKTen aplikazio askotarako. Zerbitzu berrietariko askok behar

dituzten informazio jarioak kontuan hartuta, gaitasun egokiko sareak behar dira.

Jakina, gaitasun hori enpresa bakoitzaren beharrizanen araberakoa izango da.

Aurreko kapituluan, enpresetako komunikazio sareak aipatu dira, eta beraz, kapitulu

honetan horiei buruzko aipamen laburra baino ez dugu egingo.

Enpresetako komunikazio sareei Sare pribatu Korporatibo esaten zaie. Sare bat

dispositibo independente batzuk konektatzen dituen komunikazio sistema baino ez

da (PCak, inprimagailuak, etab.), eremu geografiko mugatuan. Sare hori

erabiltzaileen arteko informazio trukerako euskarria izango da.
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Sarea ezartzeak dakartzan hobari nagusiak honako hauek dira:

 Kanpoko komunikaziorako gaitasunaren gorakada, sare hori kanpoko

sareekiko (adibidez, Internet) konexiorako bitarteko saretzat erabiliko baita.

 Kostuak murriztea, bai zuzen eta bai zeharka. Zuzen murriztuko dira,

baliabideak partekatzeak aurreztea dakarrelako (esate baterako, zenbait

pertsonak erabiltzen duten inprimagailu berbera). Halaber, zeharkako

murriztea ere badakar, produktibitatearen gorakada sortzen delako,

informazioa eta komunikazioa lortzeari esker.

Sare korporatibo egokia edukitzeaz gain, tresna informatikoak edo softwarek ere

beharrezkoak izango dira, enpresaren informazioaren tratamendurako eta barruko

kideen nahiz kanpoko eragileen arteko komunikaziorako. Software hori desberdina

izango da enpresa batetik bestera, bakoitzaren beharrizanak kontuan hartuta.

Jarraian, informazioa lortzeko maila desberdinak zerrendatzen dira, hasi

oinarrizkoenetatik eta konplexuenetara iritsi arte:

 Oinarrizkoa:  Komunikazio sareak eta

informazioaren biltegiak.

 Intranet: Erakundeko informazioa

errazago lortzeko.

 Banakako eta taldeko mezularitza:

Informazioa trukatzeko.

 Work Flow deritzonaren tresnak:

Laneko jarioen zehazpena.

 Informazioaren berreskuratze
adimentsua: Bilaketako motorrak, etab.

***TRADUCCION DEL GRAFICO

Sarbide adimentsua
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Work Flow

Mezularitza

Intranet

Oinarrizkoa

FIN DE LA TRADUCCION DEL GRAFICO***

3.  Lankidetza lana: IKTak talde lanerako aplikatzea.

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien aplikazioak oso erabilgarriak dira

enpresetan, talde lanak egiteko orduan. Tresna elektronikoren batek euskarrituriko

talde lan hori (lana optimizatzeko) Groupware edo Lankidetza Lana deritzonaren

oinarrizko kontzeptua da.

Helburua laneko taldeen

produktibitatea hobetzea da, eta

teknologia nahiko berria da, enpresa

inguruan tokiko sareak gero eta

sarriago erabiltzearen ondoriozkoa.

.

***TRADUCCION DEL GRAFICO

GROUPWARE

INFORMAZIOA

INFORMAZIOA partekatzen dute

FIN DE LA TRADUCCION DEL GRAFICO***

Groupware deritzonaren produktuen adibidetzat, partekaturiko agendak, iragarki

oholak, eztabaidak, konferentziak, agirien liburutegiak eta abar aipa daitezke.
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Taldean lan egiteko oinarrizko hiru modu daude:

1. Pertsonok elkarrekin Komunikatzen gara, informazioa, eskabideak edo

aginduak trukatzeko.

2. Pertsonok elkarrekin Lankidetzan  dihardugu talde lana egitean.

3. Pertsonok elkarrekin Koordinatzen gara, jarduera edo lan sekuentzien

egituraturiko edo erdi egituraturiko prozesuetako partaidetzat.

Horiexek dira taldeko lanaren hiru euskarriak, denon arteko lana nola egiten dugun

azaltzeko erabiltzen ditugunak. Groupware deritzonaren kategoriak, beraz,

sailkapen horren araberakoak dira:

 Komunikazioko produktuak

Horiei esker, erabiltzaileak erraz eta azkar komunikatzen dira elkarrekin.

Komunikazioko produktuen adibideak dira, esate baterako, e-maila, faxa, telefonia,

bideokonferentziak, etab.

 Lankidetzako produktuak

Laneko taldeen arteko lankidetzan, talde bakoitzean jardun eta lan edo jarduera

desberdinak egiten dituzten pertsonak biltzen dira. Lankidetzako Groupware

deritzonaren soluzioek edo produktuek kontuan hartu beharko dituzte kideen eta

taldearen beharrizanak:

1. Eskaintzen duten “agiria” erabilgarria izango da taldeko lana lortzeko, eta

gainera, taldeko kideek erraz eskuratzeko modukoa izango da. “Agiria”

oinarria da, laneko memoria eta lana biltzeko nahiz banatzeko modua baita.

2. Taldeko kideei “agiria” kontrol egokiarekin lortzeko aukera eman behar die,

aldaketak egiteko eskubidea daukan kidearen gaineko kontrol onarekin.
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3. Erabiltzeko errazak eta oso malguak izango dira.

Halako Groupware mota horren adibideak izan daitezke, adibidez, mezularitza

elektronikoaren sistemak, agiriak kudeatzeko sistemak eta beste batzuk.

Azken horiek, agiriak kudeatzeko sistemak, enpresako informazio

garrantzitsuaren kontrola eta kudeaketa koordinatzeko aukera ematen duten

tresnak dira. Halaber, prozesuen zikloak hasieratik amaierara kudeatzen dituzte eta

pertsonei lanak esleitzen dizkiete (Workflow).

 Koordinazioko produktuak

Gizabanakoen arteko Komunikazioa eta

Koordinazioa ez ezik, pertsonok elkarrekin

egiten dugu lan, ondo egituraturiko

prozesuetan parte hartuz. Prozesu horiek

modu automatikoan egiten direnean (tresna

informatikoren baten bitartez), horri Workflow
edo laneko jarioa esaten zaio.

***TRADUCCION DEL GRAFICO

WORKFLOW

PROZESUA

PROZESUA partekatzen dute

FIN DE LA TRADUCCION DEL GRAFICO***

Kontzeptu hori errazago ulertuko dugu adibide batekin: administrazio prozesu batek

(adibidez, bezero batek egindako erreklamazioa) gehienetan zenbait pertsonaren
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eskuetatik igaro behar du, soluzio edo arreta egokia lortu baino lehen. Prozesu hori

erraztu eta bizkortu egin daiteke, posta elektronikoko mezuak bidalita, horiek zuzen-

zuzen iristen baitzaizkie kasuan kasuko lanaren ardura duten pertsonei edo

prozesuaren egoeraren berri izan behar duten pertsonei. Mezu horietan,

aplikaziorako sarbide zuzena egon daiteke eta, bertatik, erabiltzaileek Workflow
deritzonean adierazitako lana egingo dute.

Horrela, interesgarria da edozein produkzio prozesu (ERP baten bitartez

euskarritua) Workflow baten bitartez kudeatu ahal izatea (erosketak, salmentak,

erreklamazioak, etab.). Era berean, oso erabilgarriak dira beste administrazio

prozesu batzuk optimizatzeko (oporren eskabidea, liburutegien kudeaketarako

aplikazioa, bidaietarako eskabidea, ikastaroa, etab.).

 Urrunetik egindako lana

Aurreko ataletan ikusi dugunez, Informazioaren Gizarteak lan egiteko modu berriak

eskaintzen ditu. Groupware deritzonari esker, jendeak taldean egin dezake lan,

edozein lekutan egon arren. Groupware kontzeptuan oinarrituz (lan egiteko ez dago

zertan enpresaren bulegoetara joan),  urruneko lanaren kontzeptura iritsiko gara.

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologia berriei esker (IKT), enpresak ez dira

hain zorrotzak, eta, era berean, geografiak eta denborak garrantzia galtzen dute.



IKTak PYMEetan aplikatzeko Oinarrizko Gida

Robotiker : 2001eko azaroa 8/16

Urrunetik lan egiten duen pertsona kopuruari buruzko estatistikak (herri bakoitzari

dagozkionak) nekez erabiltzeko modukoak dira, urruneko lanari buruz erabiltzen

den kontzeptuaren araberakoak baitira eta iturri batetik bestera oso aldagarriak izan

baitaitezke. 1. irudian, urrunetik egindako lanak Europar Batasunean duen

portzentaia adierazten da.

1. irudia: Urrunetik egindako lanak Europan duen portzentaia
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Beste faktore batzuen artean, e-business deritzonaren eta ezagupenean

oinarrituriko beste antolaketa modu berri batzuen garapenari esker, urrunetik

egindako lanak gorakada handia izango du hurrengo urteotan.

4. IKTak eta Enpresa Kudeaketa

Kapitulu honetan, enpresaren prozesuetan erabilitako aplikazio nagusiak aipatuko

ditugu, hasi produktuaren sorreratik nahiz fabrikaziotik eta horren salmentaraino,

bezeroekiko harremanak eta horiek atxikitzeko teknikak ere kontuan hartuta.

Produkzioaren eremuan, tresna desberdinak aurkituko ditugu, bai produktua sortzen

zein diseinatzen laguntzeko, bai produkziorako. Azken eremu horretan, industrietan

tresna berriak sartzeak (zenbakizko kontroleko makina-erremintak, robotak, biltegi

automatikoak, etab.) hobari garrantzitsuak ekarri ditu produkzio metodo

tradizionaletara. Horren ondorioz, piezen bitarteko serieak fabrikatzen dira, serie

handien kostuetara konparatzeko moduko prezioetan, eta gainera, produkzioa

antolatzeko orduan ikuspegi berriak erabiltzeko aukera dago, esate baterako, "Just

In Time".

Baina makina berriak gobernatzeko programak lortu beharra ere sortzen da. Eta,

horretarako, CAD/CAM/CAE sistemak ditugu.

Hurrengo hiru ataletan, akronimo horien esangura adierazi eta horiek injinerutzaren

arloan duten erabilgarritasuna azalduko dugu. Halaber, PDM produktuen

informazioa kontrolatzeko tresnei buruz ere mintzatuko gara, horiek ia-ia

ezinbestekoak baitira, produktu bati buruz kudeatu beharreko informazio kantitate

oso handia kontuan hartuta.

Azkenik, puntu honen barruko gainerako ataletan, enpresaren beste arlo batzuetako

tresnei buruz egingo dugu hitz, eta ez produkzioko tresnei buruz bakarrik.

Teknologia berriek tresna oso erabilgarriak eskaintzen dituzte. Esate baterako,

erosketen arloan MRP bezalako tresna bereziak aurkituko ditugu. Enpresa modu
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orokorrean kudeatzeko, ERPak ditugu eta, bezeroarekiko harremanak hobetzeko,

CRMak erabiltzen dira. Sistema horiek aurrerago azalduko ditugu zehatzago.

4.1. Ordenagailuz Lagundutako Diseinua: CAD

CAD derizona (Computer Aided

Design edo Ordenagailuz

Lagundutako Diseinua) tresna

erabilgarria da, ordenagailua planoak

nahiz ereduak bi eta hiru

dimentsiotan sortzeko zein aldatzeko

erabili ahal izateko, eta horretarako,

oinarrizko elementu geometrikoak

modu zehatz eta errazean

manipulatzen dira.

CAD sistemek, gainera, tresna integratuak edukitzen dituzte, bistaratzerako eta

diseinu grafikorako, eta horiek hainbeste gauza egiteko aukera ematen dute,

adibidez, bistaratze foto-errealistikoak, animazioak, etab.

4.2. Ordenagailuz Lagundutako Produkzioa: CAM

CAM injinerutzaren barruan, Ordenagailuaren bidezko Zenbakizko Kontroleko

makinetan piezak egiteko beharrezko Zenbakizko Kontroleko programak sortzen

laguntzeko sistema informatikoak sartzen dira.

Piezaren geometriari buruzko informazioan (pieza marraztetik lorturiko informazioa,

2D edo 3D deritzonaren bitartez egindako marrazkia, CAD sistema erabiliz), egin

nahi den eragiketa motan, aukeraturiko tresnan eta zehazturiko ebaketa

baldintzetan oinarrituz, sistemak tresnaren ibilbideak kalkulatzen ditu, mekanizatu

zuzena lortzeko.
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4.3. Ordenagailuz Lagundutako Injinerutza: CAE

Ordenagailuz Lagundutako Injinerutza edo CAE aurrerapausoa da, CAD sistema

tradizionaletan; izan ere, ereduaren diseinua ez ezik, berorren propietateak,

baldintzak, materialak eta abar ere kontuan hartzen ditu, eta zenbakizko

azterketarako prest uzten du.

Sistema horren programek piezak edo egiturak errealitatean izango duen jokabidea

kalkulatzeko aukera ematen du, era askotako alderdietan, adibidez,

itxuragabetzeak, iraunkortasuna, ezaugarri termikoak, dardarak, etab.

CAE sistemek diseinaturiko produktuak fabrikatu orduko probatzeko aukera ematen

dute, eta horrela aurrezpen handia dago kostuetan.

4.4. Produktuen informazioa kontrolatzeko tresnak: PDM

PDM tresnek (Product Data Management) beharrezko baliabide guztiak ematen

dituzte, bai produktuari eta bai horien bizi ziklo osoaren bitartez erabilitako

prozesuari buruzko informazio osoa kudeatzeko.

PDM tresnek kudeatzeko moduko informazio motaren barruan, honako hau sar

daiteke: produktuaren itxuraketari buruzko informazioa (piezen nahiz osagaien

egitura, bertsioak, berrikuspenak, etab.), produktua deskribatzeko balio duten

datuak edo agiriak (planoak, CAD fitxategiak, espezifikazioa agiriak) eta fabrikazio

prozesuak (prozesu orriak, zenbakizko kontroleko programak).

Prozesuen kudeaketari dagokionez, PDM tresnek euskarriak ematen dizkiete,

produktu baten bizi-zikloan indarrean dauden lan jario eta prozedura desberdinei,

eta, aldi berean, lan horiek egiten dituzten pertsonen, euren eginkizunen eta

prozesu horietan dituzten erantzukizunen zehazpena ere egiten du.
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4.5. Requirements Planning deritzon materiala: MRP

MRP (Requeriments Planning deritzon materiala) edo beharrizan materialen
planifikagailua materialen produkzioa eta lorpena planifikatzeko programa
informatikoa da. Zenbait galderari erantzuna ematen die, esate baterako: Zer,
zenbat eta noiz hornitu/fabrikatu?

 Produkzio plana betetzeko erosi/sortu behar diren materialak adierazten ditu.

 Gomendioak ematen ditu, materialen eskariak berriro planifikatzeko; gainera,

denboran aurrera egin ahala, irekitako eskariak berriro programatzeko aholkuak ere

ematen ditu, emate-epeak eta beharrizanak bat ez datozenean.

 Itxuraz inbentario bat modu ordenatuan hobetzeko modua izan arren,

programazio teknika bat da, edo eskarien datak lehentasunen arabera ezartzeko eta

mantentzeko metodo bat.

2. irudia: MRP baten ibileraren eskema

 
P r o d u k z i o  p l a n a

M P S

M a t e r i a l e n  z e r r e n d a  

S t o k e n   m a i l a k  

F a l t a  d i r e n  h a r

M
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4.6. Entreprise Resource Planning: ERP

Enpresa baten kudeaketa lanetan sortzen eta erabiltzen den informazio kantitate

oso handia kontuan hartuta, tresna informatiko egokia behar da, sail eta eremu

desberdinetan egiten diren ahaleginak koordinatzen laguntzeko.

ERP edo Enterprise Resource Planning sistemak enpresaren alderdi funtzional

guztiak integratzeko sistemak dira: merkataritza kudeaketa, finantza kudeaketa,

sarrera eta irteeren kudeaketa, produkzioaren kudeaketa, biltegien kontrola, etab.

Horrela denbora asko aurreztu eta akatsak gutiz murrizten dira, datuak

transferitzeko aplikazio desberdinak ez egotearen ondorioz.

MRP (aurreko puntuan azaldutakoa) eta ERP deritzenen arteko desberdintasuna

hauxe da: MRPak finantzako nahiz estrategiako planifikazio eginkizunak egiten ditu,

eta ERPak, berriz, enpresaren eginkizun guztiak egiten ditu.

Oraintsu arte, ERP deritzonaren aplikazio estandar guztiak enpresa eta

multinazional handietarako diseinaturik zeuden; horiek ondo baloratu behar zuten

ea euren barruko konplexutasunak zentzuzko hobekuntzarik edukiko zuen ala ez,

ERP bat erabilita (horren inbertsioa ere kontuan hartuta). Gaur egun hori ez da egia;

egin-eginean ere, negozio bolumen arrunteko edozein PYMEk ERP bat ezar

dezake, aspalditik hona merkatuak horietarako berariaz diseinaturiko ERPak

eskaintzen baititu.

 
 E R P a k  i z a n  b e h a r r e k o  e g i n k i z u n a k  

•  E r o s k e t a
k•  M e r k a t a r i t z a -

l t k•  B i l t e g i a k  
•  P r o d u k z i o a  
•  F i n a n t z a k  
•  K a l i t a t e
•  I + G  
•  S A T  
•  K o m u n a k  
•  B e r e z i a k  
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Gaur egun posizio onena duten ERP paketeen artean, honako hauek aipa daitezke:

SAP R/3 (pakete nagusia), Oracle, Baan, People Soft, JD EdwardsOne World,

etab., guztiak enpresa handietarako. Halaber, beste ezaugarri funtzional batzuk

dituzten produktuak ere badira, PYMEentzat sortutakoak, esate baterako, SAP

Express, Navision, Scala, Movex, Factory Win, etab.

3. irudia: ERP sistema nagusiak

Gainera, ERP aplikazio modularra denez, modulu bat edo batzuk ezartzeko aukera
dago; era berean, beharrizanak zenbat eta handiagoak izan, modulu berriak sartzen
joan daiteke.

Herri honetan diharduten enpresa handi ia guztiek ERP eredua hartu dute. Besteak
beste, aipagarriak dira Iberdrola, Aceralia, Repsol, Codorniu (Sap/R3
deritzonarekin); Seur, Futura Airlines, Eurooptica, Intermon (Navision
deritzonarekin), etab.
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4.7. Customer Relationship Management: CRM

Lehiakortasun handiko inguru batean posizio ona lortzeko eta mantentzeko oinarria

bezeroaren irudia eta enpresak horrekin duen lotura da.

Enpresak ondo ezagutu behar du bere bezeroak nortzuk diren, horietatik

errentagarrienak zeintzuk diren, nola jokatzen duten eta zergatik, zer behar duten,

zer nahi duten, nola eta noiz nahi duten.

CRM (Customer Relationship Management) edo Bezeroarekiko Harremanen
Kudeaketa,  ezer baino lehen, jarduteko estrategia eta modua da (software batean

gauzatuta), eta horren helburua bezeroarekiko harremanak hobetzea eta hedatzea

da. Negozioko aukera berriak sortu behar dira, bezeroarekiko harremanak hobetuta

(aurrez aurreko harremana eta harreman bereizia), enpresari balioa emateko.

CRM sistema baten inplementazioak batez ere bezeroarekiko kontaktu guneetan

dauka eragina, enpresaren barruan, hain zuzen ere, honako eremu hauetan:

salmentak, marketina, bezeroaren arreta zerbitzuak, eskarien kudeaketa, banaketa

eta zuzkidura.

***TRADUCCION DEL GRAFICO

INTEGRAZIOA
Bezeroaren datuak
AZTERKETA
Estrategia optimizatzea
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EKINTZA
Bezeroarekiko elkarreragina
FIN DE LA TRADUCION DEL GRAFICO***

3. irudia: CRM soluzioaren bizi-zikloa.

CRM soluzioaren bizi-zikloa:

 Integrazioa: CRM deritzona enpresak bezeroari buruz duen informazioan

oinarritzen da eta informazio hori iturri zentralizatu batean integratzen du, datu

garrantzitsuenak jasota.

 Azterketa: Informazio garrantzitsu horren azterketa (informazio erabilgarria),

datuak sartzean egiten dena, baliozkoa da bezeroei eta merkatuari buruzko

gauzak jakiteko, eta gainera, marketineko ekintza zehatzak diseinatzeko eta

zuzentzeko aukera ematen du, enpresari lotutako bezeroen segmentu bereziei

dagokienez.

 Ekintza: Bezeroaren lehentasunak, beharrizanak eta jokabidea jakin ondoren,

jarduteko modua erabakiko da: egin beharreko kanpainak, kanpaina jakinaren

barruko ekintzak, zerbitzuetako jarduketak eta bezeroari arreta eskaintzeko

bideak.

CRM soluzioa ezartzearen hobariak

CRM soluzioaren azken helburua hauxe da: enpresaren hobariak handitzea,

bezeroarekiko harremanak hobetuta, ezagutza handiagoan oinarrituriko

hobekuntza:

 Enpresako bezeroarekiko harreman prozesuen eraginkortasuna hobetzea, bai

lehendik dauden bezeroak eta bai etorkizunean egon daitezkeenak (ahalezko

bezeroak).
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 Enpresan bezero horiei buruz eta, horrenbestez, bezero desberdinen arteko

bereizte mailari buruz dauden ezagupenak hobetzea.

 Marketinerako eta salmentarako aukera berriak aurkitzea, bezero bakoitzari

buruz gauza berriak jakitearen ondorioz (one-to-one marketina).

 Eskaintzak eta zerbitzuak bezeroaren beharrizanetara eta nahietara hobeto

egokitzea.

 Salmenta eta marketin kanpainei lotutako kostuak murriztea. Bezeroari buruz

gauza gehiago jakiteari esker, enpresak kanpainak pertsonalizatzeko aukera

dauka; horrela, kasuan kasuko promozioa bezero jakinei soilik zuzenduta

egongo da, horri erantzun egokia eman ahal dioten bezeroei zuzenduta, hain

zuzen ere, eta horrela, murriztu egingo da erakarpen kanpaina masiboei

lotutako kostu handia.

CRMak hauxe egiteko aukera ematen dio enpresari:

• Merkatuetan azkar sartzea eta modu erasokorrean hedatzea, baita arriskuak

nahiz gastuak murriztea ere.

• Bezeroen segmentu berriak eraginkortasunez eskuratzea eta horietara

bideratzea.

• Produktuak eta zerbitzuak bereiztea.

• Bezeroen leialtasuna eta atxikipena hobetzea.

• Markaren balioa indartzea.

• Salmenten eta zerbitzuen mezuak benetako denboran pertsonalizatzea,

banakako bezeroen beharrizanak betetzeko.

• Produktuen eta zerbitzuen eskaintzak pertsonalizatzea, banakako

beharrizanak betetzeko.


