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АНОТАЦІЯ

Висоцька  А.В.  Впровадження  CRM-системи  для  підвищення

ефективності діяльності підприємства.

Диплом складається  з  трьох  розділів.  У першому розділі  розглянуто

теоретичні  аспекти  впровадження CRM-системи на підприємстві,  наведено

сутність, класифікацію СRM-систем та її концепцію з позиції бізнес-стратегія

підприємства.

Другий  розділ  містить  результати  дослідження  підприємства.  У  ній

наводиться  загальна  характеристика  підприємства,  умови  функціонування,

його організаційна структура, а також передумови до автоматизації бизнес-

процесів підприємства. 

У  третьому  розділі  наводиться  пошук  оптимального  програмного

продукту  CRM-системи  для  підприємства  з  метою  його  впровадження  в

управління взаємовідносинами з клієнтами та оптимізації діяльності відділу

продажів шляхом організації бази даних.

Ключові  слова: діяльність  підприємства,  CRM-системи,  підвищення

ефективності, управління. 

SUMMARY

Vysotska  A.V.   Implementation  of  CRM-system  for  increasing  the

efficiency of the enterprise.

The  diploma  consists  of  three  sections.   The  first  section  discusses  the

theoretical aspects of implementation of CRM-system in the enterprise, gives the

essence,  classification  of  CRM-systems  and  its  concept  in  terms  of  business

strategy of the enterprise.

 The  second  section  contains  the  results  of  the  enterprise  research.   It

describes the general characteristics of the enterprise, conditions of operation, its
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organizational  structure,  as well as prerequisites for the automation of business

processes of the enterprise.

 The  third  section  looks  for  the  optimal  CRM  system  software  for  the

enterprise  in  order  to  implement  it  in  managing  customer  relationships  and

optimizing the sales team by organizing a database.

.Keywords:  enterpriseactivity,  CRM-systems,  efficiency  improvement,

management.
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