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Apa itu CRM?

• Mengelola penuh rentang dari hubugan pelanggan yang terlibat

• Menyediakan customer-facing employees dengan sendiri, lengkap 
dengan pandangan dari semua pelanggan pada setiap touch point 
dan lintas semua channel

• Menyediakan pelanggan satu-satu, lengkap dengna pandangan 
perusahaan dan perluasan channel

• CRM menggunakan IT untuk menciiptakan cross-functional enterprise 
system yang mengintegrasikan dan proses otomatis banyak pelayanan 
terhadap customer



Application Clusters in CRM



Contact and Account Management

• CRM membantu penjualan, pemasaran, dan pelayanan 
profesional menangkap dan melacak data yang relevan 
mengenai;
• Setiap masa lalu dan perencanaan kontak dengan prospek dan 

customers; 

• Bisnis lainnya dan life cycle events of customers

• Data ditangkap melalui customer touch points
– Telephone, fax, e-mail
– Websites, retail stores, kiosks
– Personal contact



Sales

• Sistem CRM menyediakan penjualan dengan alat dan sumber data 
yang mereka butuhkan untuk;

– Mendukung dan mengelola aktivitas penjualan mereka
– Optimis cross- dan up-selling

• CRM juga menyediakan pengertian chec pada status customer’s 
account dan sejarah sebelum jadwal penjualan dipanggil



Marketing

• Sistem CRM membantu dengan kampanye pemasaran langsung 
dengan otomatis seperti berikut ini;
– Qualifying leads for targeted marketing
– Scheduling and tracking mailings
– Capturing and managing responses
– Analyzing the business value of the campaign
– Fulfilling responses and requests



Fulfillment

• Sistem CRM memberikan pelayanan akses real-time kepada database 
yang sama digunakan oleh penjualan dan pemasaran
• Permintaan untuk pelayanan adalah diciptakan, diserahkan dan dikelola

• Call center software routes calls to agents

• Help desk software menyediakan pelayanan data dan saran untuk pemecahan
masalah

• Web-based self-service enables customers to access personalized 
support information



Manfaat CRM

– Mengidentifikasi dan target pelanggan terbaik
– Real-time customization and personalization dari produk dan jasa
– Melacak kapan dan dimana pelanggan menghubungi perusahaan
– Menyediakan pengalaman pelanggan yang konsisten
– Menyediakan pelayanan superior dan dukungan lintas seluruh kontak 
poin pelanggan



Kegagalan CRM

• Manfaat bisnis dari CRM tidak bisa menjadi jaminan
– 50% proyek CRM tidak dapat menghasilkan janji memproduksi 
percent of CRM
projects did not produce promised results
– 20 % hubungan pelanggan rusak

• Alasan kegagalan
– Kekurangan pemahaman dan persiapan
– Tidak memecahkan masalah proses bisnis pertama
– Tidak berpartisipasi pada bagian bisnis stakeholders yang terlibat
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