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Lojİstİk Sektöründe CRM 
SÜREÇLER
Müşteri kavramının, hangi sektör olursa olsun, en ön planda olduğu günümüz   
dünyası,  sadece satılan ürün veya verilen hizmetin katma değer taşımasıyla   
sürdürülebilir gelir elde etmenin zorluğunu gözler önüne seriyor. Rakibiniz-
in olmadığı veya arz-talep dengesinin lehinize olduğu sularda seyredi-
yorsanız sıkıntınız yok. Ama bugün bu özel durum hangi firmanın 
gerçeğidir derseniz, tartışmaya dahi gerek yok.
Şirketler her ne kadar sadakat çözümleri için yatırımlarını 
sürdürüyorlarsa da, marka bağımlılığı artık sadece bir logo aşkı 
ya da yaşam tarzına endekslenemez. Müşteriler için güven 
duygusu, fiyat/performans oranı (hizmet kalitesi, ürünün 
rekabetçi durumu vb.) sadakat noktasında artı değer 
taşıyor. Hal böyleyken B2C iş modelinde hayat bulan 
firmalar müşteri yönetimi konusunda odaklarını 
güçlendiriyorlar. Peki ya B2B iş modeli?

 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) 

Günümüzün kurumsal firmaları, müşteri firmalarını eskiyen tabir ile 
bir carinin çok ötesinde tanımaya, bulundukları sektörden yıllık ciroları-

na, çalışan sayılarından ödeme alışkanlıklarına pek çok konuda tanıyıp, 
iletişim halinde olmaya, bu bilgileri gelişen ticari hayatta güncel tutmaya 

(Account Management) çalışıyorlar. Bununla kalmayıp, müşteri firmaların te-
mel bilgilerini yönetmenin ötesinde, farklı konular için farklı muhatapların bilgil-

erini “temas kişisi yönetimi” (Contact Management) faaliyeti olarak sürdürüyorlar. 
Bu noktada müşteri firmalar ile yapılan tüm temasların (telefon görüşmeleri, e-posta 

gönderimleri, ziyaretler vb.) kurumsal hafızada barındırılması diğer önemli bir nokta.
Lojistik firmaları B2B olarak tanımlanan bu iş modelinin çok klasik bir örneği. Bugün 

pek çok taşımacılık sektörü firması, hizmet sundukları müşterileri için müşteri ilişkileri 
yönetimi projeleri ile sürdürülebilir gelir modelini ilişkilendirmiş durumdalar. Bu çaba son on 

yıldır CRM (Customer Relationship Management) uygulamalarındaki gelişim ile daha somut 
çözümlere dönüşüyor.

Müşterilerine taşıma hizmetini farklı ürünler için sunabilen firmaların CRM uygu-
lamalarında daha öncü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Farklı tipte ürünler için (gıda, 

sanayi, enerji) farklı taşıma hizmetlerini (soğuk hava taşımacılığı, enerji taşımacılığı vb.) 
müşterileri ile buluşturan firmalar, özellikle kurumsal yapıda büyük müşterileri için bilgi 

yönetimini en üst derecede önem vererek gerçekleştiriyorlar. Bu çaba sadece bilgi yönetimi 
ile sınırlı kalmayıp satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri sahalarında farklı ihtiyaçları karşılay-

acak arayışları da barındırıyor.
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MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Doğru bir CRM yatırımı, en az satış ve pazarlama süreçleri kadar müşteri hizmetleri süreçlerini de kapsamalı, uçtan 
uca çözüm sunmalıdır. Lojistik firmalarının CRM yatırımlarına baktığımızda, pek çok kanaldan şikayet ve talebin 
alınabildiği ve çözüme ulaştırıldığı, bu süreçte belirli bir standardın izlenebildiği çözümlerin öne çıktığını 
görüyoruz. Günümüz teknolojisi ile olmasa gereken de budur. 
Gerçek yaşamın iş akışlarının uygulamalar üzerinde rahatlıkla kullanılabildiği, kullanıcı dostu uygulama-
lar, zaten problem çözümüyle uğraşan müşteri hizmetleri yapılarının hayatını zora sokmaktan çok 
uzak, gerçek bir çözüm aracı olmalıdır. 
CRM projelerinde müşteri hizmetleri çözümleri, sadece müşteriye tek bir uygulama ile hızlı 
ve yetkin çözüm sunmakla yetinmemektedir. Hizmet birimlerinin performans ölçümleri, 
çözülen talep ve şikayetlerin deneyimlerinden şirket ürün ve hizmetlerinde iyileşmeler-
in yapılması, bilgi (ve tecrübe) havuzlarının oluşturulması, müşteri memnuniyetinin 
doğru ölçümlenebilmesi için anket süreçlerinin sağlanması yine CRM projelerinin 
odak noktalarıdır.
Bu yazımda B2B iş modeline uygun CRM çözümlerini, bir nebze lojistik se-
ktör uygulamaları olarak anlattım. Serinin ilerleyen bölümlerinde global 
çözüm örneklerinden paylaşımları, lojistik sektöründe CRM proje-
lerinin en temel hatalarını ve satın alma süreçlerinin yazılımlarla 
desteklenmesini anlatacağım.

PAZARLAMANIN GÜCÜ
Lojistik firmaları CRM uygulamaları ile pazarlama süreçlerini iki ana odakta geliştiri-

yorlar. Birincisi duyuru yönetimi. Kampanya yönetimi olarak da anılan bu süreç yeni 
hizmetlerin veya promosyona tabi hizmetlerin müşterilere bildirilmesi sürecini barındırıyor. 

Bu aşamada ürün, pazar veya ciro büyüklüğü gibi çeşitli segmentler ile müşterileri ayrıştırmak, 
odaklı pazarlama faaliyetleri yürütmek firmalara cazip gelen söylemler. Bugün pek çok CRM 

uygulamasında bu mümkün. Bu faaliyetler için maliyet ölçümleri, pazarlama aksiyonlarının firma 
çalışanlarına görev olarak atanması ve yönetimi ise bazı CRM sistemlerinin ayrıcalık olarak sunduğu 

ve çok aranılan özellikler grubundaki eylemler. 
Pazarlama süreçlerinin ikinci ana odağı ise yeni müşteri adaylarının kazanımı (lead management). Bu 

aşamada lojistik firmaları farklı kanalları CRM sistemleri ile entegre ediyorlar. Web siteleri bunun en yaygın 
örneği. Pek çok kurumsal firma satın alma sürecinde tedarikçinin web sitesi ile harekete geçiyor. İkinci önemli 

kanal ise çağrı merkezleri. Dış aramalar ile yapılan pazarlama faaliyetlerinin yeni müşteri adayı bilgisi doğurması 
ihtimali düşük olsa da, müşteri bilinirliğini arttırmakta. CRM çözümleri bu aşamada santral uygulamaları (IVR, CTI gbi) 

ile entegre çalışabilir olduğunda önemli avantaj sağlıyorlar. Son önemli pazarlama aksiyon kanalı ise fuar vb. etkinlikler. 
İyi bir CRM çözümü, mutlaka bu tarz etkinlikler için katılımcılar, tanıtım ürünleri ve duyuruları ile pazarlama aksiyonun 

tamamıyla çevreleyen bir yapıya sahip olmalıdır.

SATIŞ İÇİN CRM
Lojistik firmalarında satış süreçlerinin kanayan yarası herkesin erişebildiği ve 
güncel tutabildiği müşteri veri tabanlarını oluşturmak ve satış sürecini bununla 
ilişkili yönetmek denebilir. Bu nedenle kurumların CRM projelerinde ilk adımları, satış 
operasyonu çalışanlarının bireysel çabalarla kendi bilgisayarlarında veya firmanın kendi 
bünyesinde geliştirdiği ya da dışarıdan satın alma yoluyla edindiği müşteri takip uygu-
lamalarında bulunan müşteri kayıtlarını CRM uygulamalarına transfer etmek oluyor. Bu karar 
doğru olmakla birlikte, mükerrer ve güncel olmayan bilgiler, bazen proje sürecine paralel, ba-
zen öncesinde, firmalar için bir efor olarak karşılarına çıkıyor. Bu korkulacak bir çaba değil, çünkü 
geleceğin başarılı uygulamasının temeli bu noktada güçleniyor.
Sonrasında atılan adım ise satış sürecinin kurgusu. Firmalar bu aşamada, genelde, üç basamaklı bir 
yol izliyorlar. Satış fırsatlarının takibi ve teklif verme süreci bunun ilk aşaması. Burada mevcut müşteril-
erin ya da yeni potansiyel müşterilerin, satın alma ihtiyacı duydukları hizmet ile ilgili yönetilmesi, fırsatın 
ürün ve maliyet bazlı takibi, tekliflerin kurum için ortak bir standart ile müşteriye sunulması temel ihtiyaçlar 
olarak konumlanıyor. Günümüzde pek çok lojistik firması, kârlılığın çok düşük ve risklerin yüksek olması 
nedeniyle bu yalın süreci, onay mekanizmaları ile taçlandırıyor. Böylece tekliflere verilen indirimler belirli kade-
melerce onaylandıktan sonra müşteriye sunulabiliyor. Satış sürecinin ikinci aşaması ise siparişin yönetimi oluy-
or. Bazen bir sözleşme bazen ise hızlı bir sipariş operasyonu bu süreci tamamlıyor. Ama CRM projelerinin lojistik 
sektöründe ERP (Enterprise Resource Planning) projeleriyle iletişimde olduğu en önemli kısım bu. Çünkü ciddi bir 
operasyon süreci ERP ya da benzeri uygulamalar ile yürütülüyor. Saha koşturmacası denebilir. Son süreç ise genelde 
kurumların satış sürecinin operasyonel ayağını kurguladıktan sonra odaklandıkları, hedef metrikler ile performansların 
ölçülmesi. Satış kotalarının tanımlandığı ve dönemsel olarak hedef ile gerçekleşenin ölçüldüğü bu çözüm ayağı, kurumsal 
lojistik firmalarının olmazsa olmazı.


