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سپردن امور به متخصصين
 عمر صنعت امداد/خدمات مشتريان در دنيا به يك قرن مي رسد

 بلوغ حرفه اي ،دانش و تجربه مديريت بر ديگر اركان اولويت دارد
 خدمات مشتريان /مركز تماس حوزه اي ميان رشته اي و كامالً
تخصصي است

لحاظ كردن هزينه خدمات پس از فروش در محاسبات قيمت
 امروزه برخورداري از بخش خدمات پس از فروش يك الزام است.
 هزينه هاي اين بخش مستقيماً بر قيمت تمام شده محصوالت يا
خدمات موثر است.
 كاهش هزينه هاي اين بخش جهت حضور در بازارهاي رقابتي
ضروري است.
 استفاده از زيرساخت هاي مشاع و مشترك عامل اصلي كاهش
هزينه ها در اين صنعت است.

مديريت عمليات و منابع انساني
 توسعه منابع انساني به تناسب ديگر بخش ها حايز اهميت است.
 مديريت اجرايي و مديريت منابع انساني در اين صنعت زمان و
توان قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد.
 تنوع و تعدد مشتريان ،ساليق ،فرهنگ ها ،زبان و نظاير آن باعث
توسعه چشمگير عمليات و منابع انساني مجري آن عمليات
مي شود.
 تامين و توسعه نيروي كارشناس و متخصص در اين صنعت زمانبر
و پرهزينه است .

استفاده از خدمات مشاوره اي و مديريتي
 خريداري ،نصب ،راه اندازي و نگهداري تحهيزات مورد نياز امري
تخصصي است.
 استفاده از خدمات مشاوره اي ،مديريتي و اجرايي سازمان هاي
فعال باعث كاهش زمان و هزينه هاي مورد نياز مي شود.
 تكيه بر تجارب و اعتماد به راهكارهاي پيشنهادي سازمان هاي
موفق و معتبر در اين صنعت ،ميانبري براي تحقق اهداف مديريت
است.

امكان نظارت بر عملكرد پيمانكاران
 نظارت دقيق با نگاه كارفرمايي به عملكرد پيمانكاران وجود دارد.
 شرايط و ابزارهاي الزم جهت بهبود و افزايش كيفيت خدمات در
دسترس است.
 امكان ايجاد يا دريافت انواع گزارش ها و تحليل هاي مستقل و
غيرجانب دارانه وجود دارد.
 موانع اجرايي و نقاط ضعف كامالً شفاف و در معرض ديد مديريت
كالن سازمان هاست.

استفاده از منابع شركت براي ديگر اهداف و مقاصد سازماني
 برون سپاري امكان بهره برداري بهينه از منابع سازمان را فراهم
مي آورد
 به سازمان ها اجازه مي دهد منابع ارزشمند خود را در حوزه هاي
تخصصي به كار گيرند
 از اتالف منابع سازمان در اموري كه خارج از حوزه ماموريت آن
است ،جلوگيري مي شود.
 امكان برنامه ريزي براي منابع سازمان در راستاي اهداف تخصصي
فراهم مي گردد.

دسترسي به آخرين تكنولوژي
 امكان برخورداري از بيش از يك تيم يا منابع حرفه اي فراهم
مي شود.
 افزايش كاركنان حرفه اي و آزاد شدن وقت آنها به معناي دريافت
توصيه هاي بيشتر از آنها در حوزه كسب درآمد است.
 شانس استفاده از امكانات حرفه اي و تكنولوژي هاي صنعت
تخصصي افزون مي شود.
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