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 .1هدف :
هدف از تدوین این روش اجرایی ارزیابی وضعیت شركت نسبت به برآورده سازی خواستههای مشتریان ،حصول اطمینان از
رضایت و تعیین میزان این رضایتمندی در راستای بهبود سطح كیفی خدمات و نیز دریافت و بررسی نظرات و شکایات مشتریان
بمنظور ارتقاء سطح رضایتمندی ایشان می باشد.
 .2دامنه کاربرد :
كاربرد این روش اجرایی در واحد ارتباط با مشتریان ،معاونت بازرگانی ،مدیریت فنی ،مدیریت فنااوری اطعااات و تعاالی ساازمانی
میباشد.
 .3تعاریف :
مشتری  :تمامی داروخانهها و مراكزی كه مشخصات آنها در سیستم نرمافزاری شركت به ثبت رسیده و با آنها تبادل كاال صورت
میگیرد .
مشتریان بالقوه  :مشتریانی كه مشخصات آنها در سیستم نرم افزاری شركت به ثبت رسیده ولی تا كنون به دالیلی چون (ادم تمایل
به همکاری  ،ادم ویزیت از سوی شركت  ،ادم پاسخگویی به تماسها و  ) ...از شركت هیچگونه خریدی نداشتهاند.
مشتریان از دست رفته :مشتریانی كه حداقل دو ماه از تاریخ آخرین فاكتور آنها گذشته باشد.
مشتریان بالفعل  :مشتریانی كه هم اكنون در حال همکاری با شركت می باشند و جزء گروههای بالقوه و از دست رفته قرار
نمی گیرند.
رضایت مشتری :تلقی مشتری از میزانی كه خواستههای وی برآورده شده است.
خدمت به مشتری :تعامل سازمان با مشتری در طول دوره امر محصول.
بازخورد :باورها  ،پیشنهادات و اظهار نظرهای ذینفع درباره محصوالت یا فرایند رسیدگی به شکایات.
طرف ذینفع :شخص یا گروهی كه از املکرد یا موفقیت سازمان نفعی میبرند.
شکایت :اظهار نارضایتی ایجاد شده نسبت به یک سازمان كه مربوط به محصاوالت یاا فرایناد رسایدگی باه شاکایات آن ساازمان
می باشد.
سایر اصطعحات و تعاریف بکار رفته در این روش مطابق تعاریف بکارگرفته شده در استانداردهای سیستم مدیریت كیفیت در بند
 4میباشد.
 .4مراجع :
-

استاندارد ISO 9000

سیستم های مدیریت كیفیت _ مبانی و واژگان

-

استاندارد ISO 9001

سیستم های مدیریت كیفیت _ الزامات

-

استاندارد ISO10002

راهنمای سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان

-

استاندارد ISO10004

راهنمای سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

 .5مسئولیتها و اختیارات :
در داخل فلوچارت اشاره شده است .
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 .6شرح :
در حال حاضر اطعع رسانی به واحدهای مربوطه در شركت از طریق ایمیل داخلی صورت می پذیرد.
 -1-6نظر سنجی و دریافت نظرات از مشتریان:
شروع
نر اف ار CRM
یادداشت :1
الف :طول دوره تماس با مشتریان بر اساس تعداد
كارشناسان ارتباط با مشتریان و تعداد كل مشتریان تعیین
می گردد.
 :اسامی مشتریان جهت تماس كارشناسان ارتباط با
مشتریان بصورت نرم افزاری و برنامه ریزی شده در
اختیار ایشان قرار داده می شود.
یادداشت :2
سواالت پرسشنامه به صورت سالیانه و در صورت نیاز
با توجه به تحلیل انتظارات مشتریان بازبینی می گردد.

کارشناسان ارتباط با مشتریان

تماس با داروخانه ها مطابق با
برنامه ریزی انجام شده

فرم برآورد و ارزیابی نظرات و
شکایات مشتریان به شماره
ف188-35-

کارشناسان ارتباط با مشتریان

نظرسنجی از داروخانه ها بر اساس
معیارهای تعیین شده

کارشناسان ارتباط با مشتریان

ثبت نتای نظرسنجی و پیشنهادات
دریافت شده در سیستم نرم افزاری
شركت

آیا شکایتی نیز توسط
مشتریان انوان گردیده

نر اف ار CRM

A

B
یادداشت:3

الف:جمع بندی نتای و تجزیه و تحلیل آنها مطابق با دوره
های زمانی ذكر شده در شناسنامه فرایند انجام
می گردد.
:اگر امتیاز هر یک از پارامترها پایین تر از معیار قابل پذیرش
ذكر شده در شناسنامه فرایند باشد واحدهای مربوطه در جهت
رسیدگی به موضوع و تعریف اقدامات اصعحی مورد نیاز
اقدامات الزم را صورت خواهند داد.
رئیس ارتباط با مشتریان

شناسنامه فرایند به شماره
ف018-34-
روش اجرایی اقدامات
اصعحی وپیشگیرانه به
شماره :ر036-34-

جمع بندی و تجزیه و تحلیل نتای
و ارسال آنها به رئی تعالی
سازمانی

F
رئیس تعالی سازمانی
بررسی نتای
رئیس تعالی سازمانی
آیا نتای كامل و
پاسخگو می باشد

رئیس تعالی سازمانی
ارائه نتای

به مدیراامل
ایان

ارائه راهکارهای الزم به رئی
ارتباط با مشتریان در جهت
اصعح گزارش ارائه شده
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 -2-6دریافت نظرات و شکایات مشتریان بصورت اینترنتی:
شروع
یادداشت :1
الف :فرم برآورد و ارزیابی نظرات و شکایات
مشتریان ،پ از ورود به سایت شركت به
آدرس  Www.behestanpakhsh.comدر
قسمت انتقادات و پیشنهادات جهت
مشتریانی كه دارای كلید واژه و رمز ابور
هستند قابل دسترسی می باشد.
 :الزم به ذكر است جهت اثربخشی بیشتر
مکانیزم نظرسنجی  ،تنها مشتریان شركت
امکان دسترسی به این قسمت را دارا می
ب اشن د .

یادداشت  :2اطعع رسانی دریافت اینترنتی
نظرات /شکایات به رئی ارتباط با مشتریان
از طریق ایمیل داخلی صورت گرفته و امکان
مشاهده موارد ثبت شده از طریق نرم افزار
شركت در همان لحظه میسر می باشد.

مشتریان
مراجعه به سایت شركت
بهستان پخش

مشتریان
ثبت نظرات و شکایات در فرم
مربوطه

آیا شکایتی نیز
توسط مشتریان انوان
گردیده است

B

فرم برآورد و ارزیابی نظرات و
شکایات مشتریان به شماره
ف188-35-

C
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 -3-6نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان:
شروع
یادداشت :1
اطعاات ورودی می تواند از طر ذیل دریافت گردد:
 سایت شركتWww.Behestanpakhsh.com : پست الکترونیکیcrm@behestanpakhsh.com: تلفن گویا 84054000 شماره تماس مستقیم 84054260 : فک 84054064: مراجعه ح وری نامه -نظرسنجی واحد ارتباط با مشتریان

نرم افزار CRM
کارشناسان ارتباط با مشتریان
دریافت و ثبت
شکایات مشتریان در نرم افزار CRM

فرم برآورد و ارزیابی نظرات
و شکایات مشتریان به شماره
ف188-35-
فرم پیگیری شکایات مشتریان
به شماره ف189-35-

A
C

رئیس ارتباط با مشتریان
نرم افزار CRM
یادداشت :2
كد رهگیری از طریق ذیل ااعم می گردد.
 ارتباط تلفنی با مشتریAuto Reply Email -

ااعم كد رهگیری به مشتری

رئیس ارتباط با مشتریان
نرم افزار CRM

بررسی موضوع

متن استاندارد ایمیل به شماره
ف316-35-

فرم برآورد و ارزیابی نظرات
و شکایات مشتریان به شماره
ف188-35-

آیا اطعاات دریافتی
ك اف ی م ی ب اش د
کارشناسان ارتباط با مشتریان

دستور العمل ارزیابی و
اولویت بندی شکایات
جهت رسیدگی به
شماره د645-35-

نرم افزار CRM
یادداشت :3
در خصو
اق دا م من اس

شکایاتی كه دارای شدت  10می باشند
تعریف و با اولویت  1بررسی می گردند.

یادداشت :4
الف .اطعع رسانی به واحدهای مرتبط از طریق ایمیل
داخلی شركت انجام میگردد.
این واحدها شامل  :مدیریت اامل  ،مدیریت فنی،
معاونت بازرگانی و واحد فناوری اطعاات خواهد بود.
نکته  :ارجاع می تواند به یک یا چند واحد بنا به موضوع
انجام گیرد.
 .مدت زمان رسیدگی به شکایات نیز از طریق ایمیل
ااعم می گردد.

ارتباط با شاكی جهت تکمیل اطعاات

کارشناسان  /رئیس ارتباط با مشتریان
ارجاع شکایات به واحد/واحدهای
مربوطه از طریق ایمیل داخلی

معاون/مدیرمربوطه
بررسی و ااعم نتای از طریق ایمیل به
واحد ارتباط با مشتریان

E
رئیس ارتباط با مشتریان
دریافت و جمع بندی نتای در جهت
پاسخگویی به مشتریان

D

نرم افزار CRM
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D

کارشناسان  /رئیس ارتباط با مشتریان
ااعم نتای به مشتریان

آیا پاسخ ارائه شده مورد
قبول مشتریان می باشد
کارشناسان ارتباط با مشتریان
ثبت نتای در نرم افزار CRM

نرم افزار CRM

کارشناسان ارتباط با مشتریان
ثبت نتای در نرم افزار CRM

نرم افزار CRM

نرم افزار CRM

رئیس ارتباط با مشتریان

کارشناسان ارتباط با مشتریان

بررسی مجدد

بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده
پ از گذشت یک ماه

فرم برآورد و ارزیابی نظرات
و شکایات مشتریان به شماره
ف188-35-

آیا راهکار جدید وجود دارد

آیا اقدام اثربخش می باشد

کارشناسان ارتباط با مشتریان
ااعم نتای به مشتری

یادداشت :5
برای مراجعه به مراجع ذی صعح
یک نفر به انوان نماینده شركت
ح ور دارد .

یادداشت :6
در مواردی كه موضواات به طور مکرر اتفا
می افتد بنابه درخواست رئی امور ارتباط با
مشتریان و تائید مدیر اامل كارگروه بررسی
صدای مشتری تشکیل می گردد.
این كارگروه متشکل از مدیر اامل  ،نماینده
مدیریت)رئی تعالی سازمانی( ،رئی ارتباط با
مشتریان و بنا به موضوع  :معاون بازرگانی-مدیر
فنی و مدیرفناوری اطعاات می باشد.

مراجع برون سازمانی
رسیدگی به شکایات

رئیس ارتباط با مشتریان
جمع بندی و تجزیه و تحلیل نتای و
ارسال آنها به واحد تعالی سازمانی

F

نرم افزار CRM

E
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 .7مستندات مرتبط :


روش اجرایی كنترل مدارک وسوابق به شماره

ر11-34-



روش اجرایی اقدامات اصعحی وپیشگیرانه به شماره

ر136-34-



روش اجرایی بازنگری مدیریت به شماره

ر143-11-



شناسنامه فرایند به شماره

ف118-34-



دستورالعمل ارزیابی و اولویت بندی شکایات جهت رسیدگی

د314-35-

 .8ضمائم :


فرم برآورد و ارزیابی نظرات و شکایات مشتریان به شماره

ف188-35-



متن استاندارد ایمیل به شماره

ف316-35-



فرم پیگیری شکایت مشتریان

ف181-35-

