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Следва от стр. 7 a
платформа или са необходими напълно нови решения?
- Наскоро проведено про
учване на FreeForm
Dynamics, възложено от
Business Logic Systems, по
твърди, че много CRM
системи не вършат рабо
та. Проучването показва,
че все още съществуват
ограничения и фрагмен
тации на данните за кли
ентите, неефективни про
цеси за изготвяне на кам
пании, ограничени въз
можности за отговор в ре
ално време и незадоволи
телно отчитане/просле
дяване. Тези проблеми
трябва да бъдат решени,
преди CRM системите да
постигнат най-добрите
възможни резултати и
значително увеличение
на възвращаемостта на
инвестициите за мобил
ните оператори.
Телекомуникационните
компании разполагат с
цялата информация, от
която се нуждаят, но въ
преки това не я използват
мъдро. Информацията се
съхранява в хранилища и
не се прехвърля към да
дена маркетингова плат
форма. За да помогнем с
решаването на този про
блем, ние създадохме
InTelestageTM Knowledge
Base, което представлява
специално приложение
за представяне и съхра
няване на данни и което
интегрира данните за на
чина, по който клиентите
използват услугите, с дан
ните за кампанията, за да
създаде динамична мар
кетингова информация,
която да се използва в те
лекомуникационната ин
дустрия. Това приложе
ние може да обработи в
почти реално време сто
тици милиони записи от
телефонни обаждания на
ден от множество източ
ници. Подходът на
Business Logic Systems е да
работим със съществува
щата инфраструктура и
където е необходимо, да
запълваме пропуските
във възможностите.
Кои са най-иновативните
програми за увеличаване
на лоялността на клиентите?
- Страхотен пример за
иновативна програма е
този на наши клиенти от
Индонезия. Над 90 про
цента от хората, които из
ползват мобилни телефо
ни в Индонезия, използ
ват предплатени услуги.
Това прави постоянната
връзка с клиентите и из
граждането на лоялност
изключително трудни.
Когато AXIS Salam старти
ра, те искаха да използват
тенденцията и да имат
редовен, дискретен кон
такт с нашите потребите
ли; Business Logic Systems
беше основният фактор,
които им позволи да го
направят.
Пусната на пазара през ав
густ 2008, за да съвпадне
с приготовленията за Еид,
AXIS Salam е предплатена
услуга, която е насочена
към ислямската общност.
За да убеди новите клиен
ти да се присъединят към
общността и да насърчи
съществуващите потре

бители да закупят още
кредит, AXIS Salam дава
на абонатите шанса да
участват в играта Lucky
Draw за спечелване на пъ
тешествие до Хадж и
Умра. InTelestage™ се из
ползва за връзка с клиен
тите в реално време. Кога
то нов клиент се присъе
дини към AXIS Salam, той
получава автоматично ге
нерирано текстово съоб
щение, което да го при
ветства с добре дошъл в
мрежата и да го уведоми,
че вече участва в играта
Lucky Draw.
Когато потребителите ку
пуват допълнителен кре
дит, към техните сметки
се добавят точки, които се
определят от това колко
са похарчили.
InTelestage™ управлява
целия този процес и из
праща допълнителни съ
общения, с които да уве
доми абонатите колко
точки са събрали, тъй
като колкото повече точ
ки имат, толкова по-го
лям е шансът да спечелят
награда. На всеки шест
седмици InTelestage™ ав
томатично избира побе
дителите.
Създаването на прецизно
подбрана и специализи
рана общност е много
умна идея. Като използва
двустранен подход, в кой
то кампанията Lucky
Draw привлича нови кли
енти, а нашата техноло
гия InTelestage™ поддър
жа връзка с редовните
клиенти, AXIS Salam може
да награди клиентите, ко
ито носят печалба, да уве
личи броя запазени кли
енти и да повиши стой
ността на клиентите, кои
то използват предплате
ни услуги, през цялото
време на техните взаимо
отношения.
След като клиентите се
присъединят към AXIS
Salam, InTelestage™ е
„спойката“, която ни поз
волява да имаме редовен
двустранен диалог с на
шите абонати. Системата
изпраща автоматично
информационни SMS съ
общения до нашите кли
енти, които ги насърчават
редовно да закупуват до
пълнителен кредит. Това
изгражда лоялност, която
ни помага да постигнем
целта си за регистриране
на 200 000 нови клиенти
на AXIS Salam до края на
2008 г.
Какви са предвижданията
ви за развитието на пазара на телекомуникационни услуги в бъдеще?
Очаквам, че пазарите в
Централна и Източна Ев
ропа ще продължат да се
развиват и в един момент
ще достигнат до точката
на насищане. Това ще до
веде до изключителна па
зарна конкуренция и сил
на необходимост да се
увеличи лоялността на
клиентите. Следователно
компаниите в сектора ще
придадат голямо значе
ние на съществуващите
си клиенти и ще започнат
все по-често да използват
системи, които ще им
позволят да опознаят ин
дивидуално всеки клиент.
След това мобилните опе
ратори ще могат по-добре
да избират своите целеви
абонати.
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Специализираното
CRM обучение
В България вече се подготвят хора, които разбират
съвременните концепции
Камен Спасов

а използваме
CRM, но разпо
лагаме ли с
необходимите
обучени кад
ри? В България
подготвят ли се хора, кои
то да разбират съвремен
ните концепции за упра
вление на взаимоотноше
нията с клиенти? Какъв
софтуер може да се из
ползва? Има ли в Бълга
рия фирми, които пред
лагат CRM решения и кон
султации? Кои са лидери
те на световния пазар на
CRM решения?
Сравнително доскоро от
говорите на първите ня
колко от тези въпроси
бяха отрицателни.

съответния преподава
тел. Учещите се имат въз
можността да поработят
и експериментират с ис
тинска CRM система от
висок клас. Ръководство
то на ФМИ явно е оцени
ло ползата от магистър
ската програма по елек
тронен бизнес/електрон
но управление и в обуче
нието на бакалаврите
вече е включен курс по
електронен бизнес.
Досега само във ФМИ
курс по „Мениджмънт на
взаимоотношенията с
клиенти“ са преминали
почти 100 магистри. Ня
кои от тях са защитили и
дипломни работи по
теми от областта на CRM.

Началото е в новия
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Още възможности в
Софийския
университет
От няколко години в Сто
пански факултет на СУ
съвместно с „Юкономикс“
се развива Магистърска
програма „Икономика и
управление в енергетика
та, инфраструктурата и
комуналните услуги“.
Като част от програмата е
и курсът по управление
на взаимоотношенията с
клиенти в ютилити ком
пании. През 2008 г. сту
дентите получиха достъп
до Microsoft Dynamics
CRM за нуждите на обуче
нието. Инициативата
тръгна от доц. Петко Ру
сков от ФМИ и прерасна в
дарение от страна на
Microsoft на лицензи от
цялата фамилия продук
ти за управление на биз
неса Microsoft Dynamics
за Софийски университет.
Лицензите бяха официал
но предоставени на рек
тора на СУ по програмата
Academic Alliance на
Microsoft. Стопанският
факултет пръв се въз
ползва от предоставената
възможност и студентите
от магистърската програ

година в Софийския уни
верситет към Факултета
по математика и инфор
матика (ФМИ) беше раз
крита платена магистър
ска програма по електро
нен бизнес, която във вре
мето прерасна и в програ
ма по електронно упра
вление. Един от свободно
избираемите курсове
беше „Мениджмънт на
взаимоотношенията с
клиенти“. Желаещите да
се запишат в програмата
„Електронен бизнес/Елек
тронно управление“
обикновено надхвърляха
броя на свободните мес
та. В CRM курса ежегодно
се записваха около 15
души, всеки от които из
готвя сам или в група
курсов проект по избрана
тема в областта управле
ние на взаимоотношени
ята с клиенти.
Удоволствието и удовлет
ворението от преподава
нето в такива курсове е
много голямо, защото
студентите идват с жела
ние да научат нещо и сти
мулират развитието на
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ма „Икономика и упра
вление в енергетиката,
инфраструктурата и ко
муналните услуги“ започ
наха да ползват Microsoft
Dynamics CRM в своето
обучение. В програмата
участват лектори с прак
тически опит във фирми
от ютилити сектора.
Подготовка с
Academic Alliance и
майсторски класове
Програмата Academic
Alliance на Microsoft дава
възможност на препода
вателите по основните
икономически специал
ности да използват за
нуждите на обучението
на студентите съвремен
ни софтуерни системи за
управление на бизнеса.
След Софийския универ
ситет към Academic
Alliance се присъедини и
Икономическият универ
ситет във Варна. Основен
проблем пред тази ини
циатива е това, че препо
давателите не умеят да
ползват такъв софтуер.
Тук съществена роля мо
гат да изиграят българ
ските технологични фир
ми, които да внедрят и
поддържат софтуера от
типа на Microsoft
Dynamics. Фирма „Техно
Логика“ осигурява на
ФМИ и Стопанския фа
култет на СУ лектори,
учебници и техническа
помощ за софтуерни сис
теми за целите на обуче
нието по конкретни дис
циплини - CRM, BPM,
HRM, CAD/CAM, софтуер
ни технологии и др. По
добни практики са от съ
ществено значение за по
добряване на взаимо
действието между уни
верситетите и бизнеса.
„Юкономикс“ също рабо
ти за въвеждане на съвре
менни системи за упра
вление на взаимоотноше
нията с клиенти в ютили
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ти сектора, като през 2008
г. съвместно с Американ
ския университет в Бълга
рия стартира майсторски
клас по „Управление на
взаимоотношенията с
клиенти“ (CRM), насочен
към фирмите от ютилити
сектора. Събраха се учас
тници с преки професио
нални интереси в обслуж
ването на клиенти, които
в рамките на седем дву
дневни семинара преми
наха през цялата темати
ка на управление на взаи
моотношенията с клиен
ти. Характерна особеност
на обучението беше учас
тието като гост-лектори
на изявени професиона
листи в различни области
на приложение на CRM.
Майсторският клас ще
бъде повторен отново
през 2009 г.
Осъзната потребност
2
Трябва да се отбележи,
че все повече организа

ции разбират нуждата от
подготовка на кадри със
знания и умения за упра
вление на взаимоотноше
нията с клиенти. Само
преди месец-два BBLF ор
ганизира лекция за CRM в
рамките на майсторски
клас, организиран от фо
рума.
Обучението в използване
на CRM системи вече сли
за и в средното училище.
Пример за използването
на CRM система от висок
клас е специализираното
училище по електроника
в Правец.
Българските фирми вече
не се конкурират помеж
ду си на българския па
зар, а с фирми от цял свят
на глобалните пазари.
Университетите в сътруд
ничество с водещите фир
ми могат да осигурят под
готовката на специалисти
с необходимите знания и
умения. Първите крачки
вече са направени.

