
  هزینه یابی بر مبناي فعالیت و سودآوري مشتري

  2و میشل تروسکا 1دوروتا کوچتا

 مسعود کاظمیترجمه 

این مقاله به جستجوي فرصت هایی به منظور بررسی سودآوري مشتري در هزینه یابی بر مبناي فعالیت در 
  .واقعی در یک شرکت کوچک تجاري می پردازد ABCمطالعه اي موردي براي پیاده سازي یک 

سرتاسر جهان پیاده سازي شده است ولی اکثر گزارشات که  يبه طور گسترده اي در شرکت ها ABCاگرچه 
می تواند براي تجزیه و  ABCچگونه رویکرد را مورد توجه قرار داده اند در مورد اینکه  ABCپیاده سازي هاي 

نه تمامی مشتریان، مشتریان  .تحلیل سود آوري مشتري مورد استفاده قرار گیرد، حرفی به میان نیاورده اند
عمالً مشتري اي باشد که  بهترین مشتري شرکت می تواند. خوبی هستند و نه تمامی درآمدها، درآمدهایی خوب

بیشترین ضرر را ایجاد می کند، هنگامی که یک مشتري با شرح حال ضعیف ممکن است یک منبع قوي پول 
  .شرکت باشد) سود سهام(نقد

مشاهده نمود که تعداد کمی از عوامل  3، ویلفرد پارتو"80:20قانون "ناخته شده با عنوان در یک قانون مشهور ش
به طور گسترده اي در یک شرکت خاص سودآوري مشتري . در مقابل تعداد زیادي از نتایج پاسخگو هستند

حالی که  تغییر می کند، اما در کل سود بخش ترین بیست درصد مشتریان، سود شرکت را ایجاد می کنند در
به حسابداران مدیریت اجازه پیگیري  ABCاز آنجایی که . هشتاد درصد باقیمانده اکثر آن را از دست می دهند

مثل (نهایی  موضوع بهاي تمام شدههزینه هاي منابع مورد استفاده، از فعالیت ها و فرآیندهاي انجام شده تا 
این روش به ابزاري براي  ،را می دهد) ندگان و غیرهمحصوالت، خدمات، مشتریان، کانال هاي توزیع، تأمین کن

ثبت سود آوري مشتري از طریقی که براي سیستم هاي هزینه یابی سنتی غیر ممکن می باشد، تبدیل شده 
فراهم می کنند می تواند در تعیین اینکه چه محصوالت و  ABCدر نتیجه، اطالعاتی که سیستم هاي . است

ه فعالیت هایی مشتري محور می باشند، آیا فرآیندها داراي ارزش افزوده براي مشتریانی سودآورتر هستند، چ
مشتري هستند یا خیر و اینکه در چه مکانی تالش ها در جهت پیشرفت هاي مرتبط باید انجام گردد، کمک 

  .کننده باشد
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توجه به اینکه شرکت ها در صنایع مختلف آموخته اند که هزینه ها و درآمد ها را از نقطه نظر مشتري، تجزیه و 
تحلیل سودآوري مشتري پیگیري و محاسبه کنند، به طور رو به افزایشی براي شرکت هاي تولیدي و عمالً براي 

در صنایع خدماتی است زیرا  ABCالقوه از نظر دراکر بزرگترین اثر ب -شرکت هاي خدماتی ضروري شده است
رقابتی تر که همراه با کاهش وفاداري مشتري بنابراین در یک محیط . آنها با کمبود اطالعات هزینه روبرو هستند

است، تعداد رو به افزایشی از شرکت ها شروع به سرمایه گذاري کار، زمان، بودجه یا نحوه برخورد خاص بر روي 
و تمرکز خود را از روي محصوالت به مشتریان به عنوان منشأ اصلی هزینه ها تغییر داده  مشتریانشان کرده اند

  .اند

نشان می دهد که چگونه مشتریان مختلف به طور انفرادي یا گروهی، ) CPA(1تجزیه و تحلیل سودآوري مشتري
درآمد  CPAجایی که از آن. برحسب اینکه چگونه منابع شرکت را مصرف می کنند، در سودآوري مشارکت دارند

را به مشتریان و گروه هاي مشتري تخصیص می دهد، اطالعات سودآوري مشتري یک ها و هزینه هاي شرکت 
می شود که تخصیص هزینه ها روي تمام زنجیره ارزش و نهایتاً تمام  ABCنتیجه ي فرعی و طبیعی پروژه 

  :اند، قرار می گیردهزینه هاي فعالیت در دو مکان که عمالً از آنجا منشأ گرفته 

 مشتریان و دریافت کنندگان خدمت .1

 دریافت کنندگان هزینه مربوط به عوامل کسب و کار .2

نهایی مثل محصوالت یا خطوط  موضوع بهاي تمام شدهبه عبارت دیگر مشتریان و دریافت کنندگان خدمت، 
مشتریان علت ریشه اي و . هزینه که قبالً هزینه هاي فعالیت را مصرف کرده اند را مورد استفاده قرار می دهند

هیچگونه ) بالقوه یا عملی(بدون مشتریان به طور خالصه بیان می شود که . هدف هزینه هاي یک شرکت هستند
پیگیري هزینه هاي مشتریان شرکت در مقابل درآمد هاي . منابع نیست دلیل موجه اي بر وجود تجارت و مصرف

  .ایجادي توسط هر مشتري یا طبقه مشتري بسیار مهم و حیاتی است

افرادي که در . مدیریت حدس زدن نیست بلکه دانستن است" 2ئیس جمهور قبلی ال گربه گفته ي معاون ر
راي اطالعات مورد نیاز براي گرفتن تصمیمات خوب موقعیت هاي مسئولیت و پاسخگویی هستند، بایستی دا

اطالعات خوب نیز از سیستم . مدیران خوب بر خالف مدیران ضعیف اطالعات درست را در اختیار دارند. باشند
جهت مدیریت هزینه ها، حسابداران مدیریت بایستی قادر به شناسایی  ".هاي اطالعاتی خوب حاصل می شود
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یک مطالعه موردي از شرکتی تجاري . باشندجهت سودآوري از آنها  CPAتفاده از مشتریان خوب و چگونگی اس
  .چگونگی انجام این امر را نشان می دهد

  پروژه و شرکت

بعه یک گروه بین المللی است که گردش مالی تاشرکت پروژه در یک شرکت مشتري محور انجام می شود که 
آن ایجاد شراکت هاي بلند مدت با  اصولیکی از مهم ترین . میلیون یورو است 500ساالنه این گروه بیش از 

علی رغم اندازه کوچک آن با  .مشتریان با فراهم نمودن محصوالت با کیفیت باال و خدمت عالی براي آنها است
محصول کامل ارائه ت در سراسر لهستان فعالیت دارد و اسناد خدمت رسانیش شامل شرککارمند،  30کمتر از 

  .می گردداصلی 

  هدف و مزایاي مورد انتظار پیاده سازي

هنگامی که  .در شرکت، بهبود مدیریت فرآیند و حسابداري آن بود ABCهدف اصلی پیاده سازي یک سیستم 
ایده ي پیاده سازي یک سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت پدیدار شد، شرکت از سیستم هزینه یابی سنتی 

استفاده می کرد که تنها اطالعات را براي فراهم نمودن صورتهاي مالی ایجاد می نمود که براي مدیران ) جذبی(
فعالیت ها و بنابراین شناسایی . ي فراهم نمی نمودحمایت کافی را در برنامه ریزي استراتژیک و تصمیم گیر

از تالش هاي شرکت در پیاده )  ABCیکی از گام هاي اساسی در پیاده سازي سیستم هاي (فرآیند هاي شرکت 
  .پشتیبانی می کند ISO 9001:2000سازي فرآیند بر مبناي استاندارد 

 ABCبا دیگر سیستم هاي  1اجرایی مدیر ارشد تجربیات مطلوبی است کهپیاده سازي  ،یک ویژگی مثبت اضافی
مدیریت شرکت  طریق مدیر ارشد اجرایی امیدوار بود که با به کار بردن سیستم هزینه یابی جدید از    .داشت
 .فشار پاسخ دهد که این خود نیز باعث ارتقاي عملیات حسابداري و تهیه و توزیع شرکت تابعه می شودبه  ،اصلی
البته به همراه پشتیبانی از اهداف استراتژیک تنظیم شده در برنامه و توسعه و اخت از هزینه هاي اصلی، با شن

   . ، مدیر ارشد اجرایی فرصتی را براي کسب مزیت رقابتی تشخیص دادیافته به وسیله شرکت اصلی

  زي سیستم هزینه یابی  بر مبناي فعالیتپیاده سا

کامل کمتر از هشت ماه به وسیله ي فرآیندي که داراي چندین گام است، طول  ABCپیاده سازي یک سیستم 
فراهم می در ابتدا یک تیم پروژه، ایده را به مدیریت می فروشد و یک برنامه زمانبندي پیاده سازي . می کشد
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د که هر با در نظر گرفتن امتیاز حجم کوچک شرکت، مصاحبه هایی با تمام کارکنان انجام می شوسپس . نماید
اطالعات از طریق مصاحبه ها و بررسی ها، . طی دوره آموزش آشنا شده بودند ABCکدام از آنها قبالً با مفهوم 

زمان صرف شده توسط کارکنان بر روي  شامل تعاریف فرآیند هاي تجاري اصلی و فعالیت هاي کلیدي شرکت،
مصاحبه  .ت هزینه هاي آنها، جمع آوري می شوندهر فعالیت، محصوالت هر فعالیت و فاکتور هاي مؤثر در تغییرا

بر . ها همچنین چندین مانع کاري که می تواند مبنایی براي بهبود فرآیند هاي شرکت باشد را شناسایی نمودند
  .تیم پروژه یک دیکشنري فعالیت را توسعه دادمبناي اطالعات مصاحبه، 

  و فرآیند تعیین هزینه هاي فعالیت

تعیین مقداري است که شرکت براي انجام  ABCبعد از ایجاد دیکشنري فعالیت، گام بعدي در ساختن سیستم  
این امر با مروري عمیق بر دفتر کل عمومی و سیستم لیست حقوق و . هر یک از فعالیت هایش صرف می کند

مرسوم است، هزینه هاي شد، در آن مشغول می بااین شرکت  ی کهاز آنجا که براي صنعت .دستمزد آغاز می شود
عالوه بر آن تمامی  .و از محاسبات کنار گذاشته شدند) درصد هزینه هاي کل 70تقریباً (مواد مستقیم باال بودند 

ساختار هزینه هاي غیر مستقیم . نادیده گرفته شدند) درصد کل هزینه ها 2(مالیات ها و پرداخت هاي فدرالی 
 11.5(بود، سربار به تهیه و توزیع مربوط بود ) درصد 43(اي نیروي کار شرکت تحت تسلط هزینه هاي بر مبن

مطالعات بر روي کارکنان در مورد هزینه هاي بر مبناي . بود) درصد 10(و نگهداري سیستم اطالعاتی  )درصد
از کارکنان خواسته شد مقدار زمان صرف شده ي خود بر روي هر فعالیت را تخمین  و در آننیروي کار انجام 

تعیین نسبت دستمزدها و حقوق، مالیات لیست حقوق و دستمزد، مزایاي کارمندي و دیگر با این اطالعات  .بزنند
منابع غیر براي  .که بایستی به هر فعالیت منفرد تخصیص یابد، ممکن می بودهزینه هاي مربوط به پرسنل 

پرسنلی، تیم پروژه یک روش تخصیص هزینه اصالح شده بر مبناي اعالم زمان صرف شده بر روي هر فعالیت را 
  .مورد استفاده قرار داد

را  1نمایش  (نمودار شرکت نمونه را منعکس می کند فعالیت ها و فرآیند ها نتایج محاسبه هزینه هاي واحد 
  ).ببینید



  
نوشتن فاکتور و "و  "کسب مشتریان"یعنی ( براي دستیابی به اهداف استراتژیک خود  ي مسئولفرآیندها

درصد کل هزینه ها  70تقریباً در قبال ) "برنامه ریزي و کسب منابع ضروري"با هم با  "خدمت به مشتریان
  .پاسخگو هستند

 موضوع بهاي تمام شدهبه بعد از محاسبه ي هزینه هاي واحد فعالیت ها و فرآیند ها، هزینه هاي فعالیت 
تعیین روابط فعالیت به موضوع بهاي این فاز مهم می باشد چون . تخصیص می یابند) محصوالت و مشتریان(

با استفاده از محرك هاي هزینه خاص مثل تعداد فاکتور ها، . ، تأثیر مستقیمی بر صحت مدل داردتمام شده
و تعداد ارسال ها یا خواسته هاي پردازش شده، هزینه  فاکتور، تعداد درخواست هاي فروش ردیف هايتعداد 

سودآوري  منظور که بدینهاي فعالیت به موضوعات بهاي تمام شده  و نهایتاً به مشتریان تخصیص یافته 
نیروي کار غیر مستقیم  شاملعمدتاً هزینه هاي تخصیص یافته به مشتریان  .مشتري مورد مطالعه قرار گیرد

یعنی سود ناخالص منهاي هزینه هاي (، تهیه و توزیع و اطالعات در مورد سود ناویژه مرتبط با خرید، فروش
این موارد براي انجام تجزیه و تحلیل . که شرکت از طریق هر مشتري کسب می کند می شود )مستقیم مواد

  . سود آوري مشتري تنظیم شده اند

  آوري مشتريدتجزیه و تحلیل سو



مشتري که تقاضایی براي هر کدام از  1400تجزیه و تحلیل سودآوري مشتري در طی شش ماه بر روي بیش از 
سودآوري ،  ABCبنابر نتایج محاسبه شده با مدل . فعالیت هاي شرکت در طول آن دوره داشتند، انجام شد

بیشترین حالت خود قرار درصد مشتریان در  30 به ازايسود شرکت  .به طور گسترده اي متغیر بود مشتري
مشتریان باقی مانده یا در نقطه سر به سر قرار دارند یا  .درصد سود واقعی بود 156.9 ،در آن سطح، سود. داشت

درصد سود را از دست داده اند و شرکت را با سود واقعی آن ترك کرده  60و جمعاً تقریباً  ضرر ایجاد نموده اند
  .درصد سودمند ترین مشتریان ایجاد شده بود 3سود در این سطح توسط تنها . اند

علت اصلی چنین تفاوتهایی در سود هاي ایجادي توسط مشتریان : اما در اینجا بایستی سوالی مطرح شود
 درصد پایینی 20درصد ایجاد می کنند در حالی که  155درصد باالیی مشتریان  20ود؟ چرا مختلف چه ب

بایستی شناسایی درصد کل سود ها را منجر می شوند؟ محرك هاي سودآوري مشتري  31.5ضرري برابر با 
  .شوند تا به این سواالت پاسخ داده شود

  تجزیه و تحلیل حجم

آنها هستند عمل می  آورترینمشتریان داراي حجم خرید باال، سود روش هاي سنتی بر مبناي این فرض که
خدمت رسانی به مشتري را بهبود می دهند به منظور گسترش عملیات و افزایش  ،تعدادي از شرکت ها. کنند

با این تفکر که این خدمات ارزش و وفاداري در بین مشتریان ایجاد می کند که بعد ها آنها سود  ،سهم بازار آنها
آشکار نموده است که  اما مطالعات بر روي سودآوري مشتري. هاي باالتري براي شرکت ایجاد خواهند نمود

مشتریان مختلف تقاضاي مختلفی براي فعالیت هاي  .مشتریان داراي حجم خرید باال ضرورتاً سودآور نیستند
یسی براي مشتري تا نهایتاً شرکت از ورود سفارش تا آماده کردن و پردازش سفارش هاي مشتري، فاکتور نو

تجزیه و تحلیل سودآوري مشتري بایستی در  .ارسال کاالها و فراهم نمودن پشتیبانی از مشتري ایجاد می نمایند
  .سرتاسر فعالیت هاي مرتبط با مشتري و محرك هاي آنها انجام گردد

ده هاي کلیدي براي مشتریان قابل حصول است که شامل دا 2نتایج مهمی از طریق مشاهده دقیق اعداد نمایش 
سودآورترین بود زیرا بیشترین درآمد را ایجاد می نمود و  7، مشتري شماره 1-2نمایش در . انتخابی می باشد

 .، همچنین بیشترین سود را ایجاد می نمود)به علت تخفیفات حجم خرید(علی رغم سود ناخالص نسبتاً کوچک 
ن بزرگ، سودآور هستند ولی بعضی از آنها نیز می توانند زیان آور توصیه می کند که مشتریا مطلب اگرچه این

حجم قابل مقایسه اي از درآمد و سود ناخالص را ایجاد نمودند اما به تفاوت در سود  دو مشتري بعدي. باشند
تقریباً ده برابر بیشتر فاکتور ایجاد کرده است که  192مشتري شماره . هایشان برحسب منشأ آنها دقت شود



به طور مشابه . دالر افزایش و سود شرکت را کاهش داده است 6000زینه هاي خدمت رسانی به آن را بیش از ه
ایجاد و سودي تنها کمی بیشتر از مشتري  636مشتري شماره  سود ناخالصتقریباً دو برابر  126مشتري شماره 

حتی درآمد  30مشتري شماره  .نموده استتولید آن هم به علت افزایش در فعالیت فاکتور نویسی  ،636شماره 
که  ایجاد نموده ولی تعداد غیر معمول باالیی از سفارشات را نیز باعث شده است 126بیشتري از مشتري شماره 

منجر به بازگشت  )درآمد نشان داده شده است/با نسبت کمتري از سود ناخالص(همراه با تخفیفات حجمی 
کسب شده ) سود(ک همبستگی اساسی بین تعداد سفارشات و درآمدی. درصدي شده است 7نارضایت بخش 

  .اما این تنها یکی از محرك هاي ممکن سودآوري مشتري است .توسط شرکت قابل مالحظه است

و بررسی تخفیفات حجمی  30محرك سودآوري دیگر می تواند به وسیله ي تجزیه و تحلیل مشتري شماره 
هر زمان که مشتري براي یک تخفیف  .امل می شود، شناسایی گرددمطلوب که پشتیبانی فروش شرکت را  ش

تعداد پیشنهادات . حجم، تقاضایی صادر می کند، دپارتمان تجاري مجبور است پیشنهادي جدید ارائه نماید
  .شرکت تأثیر می گذارد) سود(پردازش شده توسط دپارتمان، بر روي درآمد

  
 "سفارشات پردازش شده"نمودارهاي مشابه به جز محرك سودآوري جفت مشتریان انتخابی را با  2-2نمایش 

از منابع شرکت  ،مشتریان با تعداد بیشتري پیشنهادات بررسی شده توسط دپارتمان تجاري. مقایسه می نماید
در مقایسه با ) سود کمتري را ایجاد می کنند(و بنابراین هزینه هاي بیشتر تولید می نمایند بیشتر استفاده 

تعداد سفارشات بر روي سود به وضوح . انی که سفارشات را بدون هرگونه پشتیبانی مطرح می کنندمشتری
  .شرکت تأثیر می گذارد همانطور که تعداد محصوالت مختلف سفارش داده شده دارند



  
ر ک سفارش در طی دوره ي زمانی در نظداده هاي کلیدي براي مشتریان انتخابی که هر کدام یک ت 3-2نمایش 

و  1134با  479و مقایسه ي مشتري شماره با تجزیه و تحلیل . گرفته شده، داشته اند را نمایش می دهد
فاکتور در یک تک سفارش بیشتر باشد  ردیف هايمشخص می شود که هر چه  352با  1148مشتري شماره 

  .سود کمتري ایجاد می کند و علتش هم هزینه پردازش باالتر می باشد

  
تأثیر آنها بر سودآوري . با جمع آوري حساب هاي دریافتنی در صنعت توزیع گسترده شده است مسائل مرتبط

فرآیند جمع آوري بدهی . نشان داده شده است 4-2شرکت نمونه به نظر واضح می آید همانطور که در نمایش 
سیستم هزینه . دیدشرکت گرو منجر به هزینه هاي اضافی براي  شدآغاز  908و  382براي مشتریان شماره هاي 

باعث پی بردن به سود آوري ، تخصیص این هزینه ها به مشتریان را ممکن ساخت که یابی بر مبناي فعالیت
  .واقعی مشتریان گردید که کمتر از مقدار مورد انتظار از طریق سود هاي ناخالص دریافتی بود



  
بیان یک ). نقطه سر به سر حاصل می گردد( هزینه ي خدمت برابر با سود ناخالص می شوددر بعضی نقاط 

قانون کلی براي تعیین اینکه آیا سر و کار داشتن با یک مشتري مفروض سودآور است یا خیر، از آنجایی که 
تیم پروژه به بررسی نقطه ي سر به سر یک فاکتور با سود  .رفتار مشتري بسیار متغیر است، مشکل می باشد

نشان داده شده است،  5-2همانطور که در شکل ه اي براي تجزیه و تحلیل بیشتر به عنوان پای ،ناخالص متوسط
مشتري شماره ( دالر آمریکا باشد  350ابتدایی هنگامی سودآور بود که مقدارش حداقل  معاملهیک . پرداخت

ن یک با فرض این اطالعات، تجزیه و تحلیل موقعیت هاي پیچیده تر به سادگی با اضافه نمود. ) 785و  531
پرس و جو هایی که براي  )741مثل شماره (براي مثال اگر مشتري . هزینه ي اضافی مرتبط، بسیار واضح است

سفارشی براي چندین ) 637مثل شماره (بررسی توسط دپارتمان تجاري ضروري است را ارائه می نمود یا 
دالر آمریکا باشد تا  500شی حداقل محصول ارائه می کرد، در آن صورت این نوع از خرید ها بایستی داراي ارز

  .پیچیده تر باشد، نقطه سر به سر باالتري خواهد داشت معاملهدر نتیجه هر چه یک  .براي شرکت سودآور گردد

  
متناسباً با تجزیه و تحلیل مشتریانی که یک تک سفارش ارائه می دهند و به سمت مشتریان کمتر سودآور در 

  :نشان داده شده است 6-2دو نقطه مهم را شناسایی نمود که در داده هاي نمایش  حرکتند، تیم پروژه

 .دالر می باشند 100دالر بیانگر ضرري معادل  200سفارشات کوچک براي کمتر از  •



 .دالر ضرر می گردد 150دالر منجر به بیش از  50سفارشی براي کمتر از  •

  
وژه متوجه شد که بعضی از مشتریان پرسش هایی را مطرح تیم پر ،با تجزیه و تحلیل بیشتر سودآوري مشتري

مصاحبه ها با کارکنان فروش مشخص کرد که . می کنند که نیازمند بررسی است ولی سفارشی نمی دهند
چندین مشتري پرسش . براساس آن پرسش ها، دپارتمان تجاري مجبور بود صورتحساب هاي موقت صادر کند

به منظور پر نمودن نیازمندي ها با توجه به فراخوانی عمومی (رائه نمودند هاي خود را بدون وجود ضرورتی ا
اما این مطلب آشکار گردید که هیچ خریدي در این حاالت انجام )  ISOبراي مناقصات یا دستیابی به استاندارد 

رسماً موظف  زیرا است ISOکه داراي گواهینامه  این پرس و جو ها ضرري واضح براي شرکت بودند .نشده است
. اثر چنین موقعیت هایی را بر سود شرکت نشان می دهد 7-2نمایش  .به بررسی چنین پرسش هایی هستند

  .هزینه ي صورتحساب موقت دقیقاً می تواند به عنوان هزینه ي نگهداري سیستم کیفیت در نظر گرفته شود

  



در نمایش (، ضروري می باشد ایجاد نمودندهاي بزرگی براي شرکت ام بررسی دقیقتر مشتریانی که ضررسرانج
اغلب آشکار می کند که بزرگترین مشتریان بیشترین  ،روشاین گام مهم می باشد زیرا ). خالصه شده است 2-8

  .ضررها را منجر می شوند

  
با تجزیه و تحلیل ارقام . ، مشتریان معمول بودنددو مشتري اي که بیشترین ضررها را براي شرکت باعث شدند

آنها چندین بار . آنها، تیم پروژه متوجه شد که آنها درآمد هاي متوسط و حجم باالیی فاکتور را ایجاد می کردند
در مورد هر  280از آن گذشته، مشتري شماره . سفارش می دادند اما سفارش هاي داراي ارزش پایینی بودند

اراي دو بخش بود، مشتري سود ناخالص نتیجه د. به منظور کسب تخفیفات بیشتر به بحث می پرداختمعامله 
به طور مشابه، مشتري . ایجاد می کرد و منابع شرکت را به طور اضافه مصرف می نمود) درصد 16(بسیار پایینی 

، شش سفارش کوچک ارائه داد اما مهمترین علت کمبود سودآوري آن، حساب هاي عقب افتاده بود  562شماره 
  ).دالر 980.26(

  الزامات مدیریتی و نتایج 

مشتري این شرکت نمونه سودآور بودند، براي مدیریت آن  1400مشتري از  400تنها حدود این واقعیت که 
براي . شگفت انگیز بود، مخصوصاً به خاطر اینکه تعدادي از غیر سودآورترین مشتریان، مشتریان معمول بودند

ی دائم مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات عملیاتی طبق آنها نتایج سودآوري مشتري بایستتغییر آن وضعیت، 
  .گرفته شود

محرك هاي سودآوري تجزیه و تحلیل شده توسط این شرکت، مستقیماً در ارتباط با محرك هاي هزینه مورد 
نتیجتاً سودآورترین مشتریان . استفاده براي تخصیص هزینه هاي فعالیت به موضوعات بهاي تمام شده می باشد

نهایی بودند که سفارشات بزرگتري ارائه کردند، به موقع پرداخت نمودند، تخفیفات حجم متوسطی دریافت آ
  .شرایط ارسال استاندارد بودندنمودند، محصوالت رایجی را سفارش دادند و نیازمند 



ها می ادبیات موضوع چندین منبع از تفاوت ها در سودآوري بین مشتریان را مشخص می کند، اما در کل آن
سطوح خدمات رسانی ، درآمد ایجادي توسط مشتريتفاوت ها در : نسبت داده شوند عامل اصلیتوانند به چهار 

به هر حال حتی یک مشتري غیر سودآور هم می تواند ارزشمند باشد زیرا .  هزینهو  کانال هاي توزیع، مشتري
 مشتري سودآور جدیدیک معموالً تبدیل یک مشتري غیر سودآور موجود به مشتري سودآور نسبت به یافتن 

نقطه نظر مدیریتی، درك محرك هاي سودآوري مشتري منجر به تنوعی از از . می باشد) کم هزینه تر(آسان تر 
  .نه هایی براي تبدیل روابط غیر سودآور به روابط سودآور می گرددگزی

تجزیه و تحلیل سودآوري مشتري در شرکت نمونه، منجر به درك مهمترین مسئله شرکت یعنی سفارش هاي 
همانطور که روش نشان می دهد، خوشبختانه این مسئله می تواند کوچک و کنترل شود به  .کوچک گردید

  :وسیله ي

زیر یک اندازه حداقلی یا رد نمودن الزحمه خدمت رسانی اضافی براي بررسی سفارشات  گرفتن حق •
 .چنین سفارشاتی

 .مدیریت قیمت محصول به وسیله ي ارائه تخفیفات کمی •

 ).مثالً ارسال در هر زمان یا پاسخ فوري( برخورد مخصوص با مشتریان کلیدي •

 .مزایاي سفارشات بزرگهزینه سفارشات رایج و آموزش مشتریان در مورد  •

این موارد تنها تعداد اندکی از پاسخ هایی است که می تواند براي تغییر مشتریان غیر سودآور اطراف مورد 
به همراه (و یک فرم سفارش اینترنتی ایجاد یک وب سایت با یک کاتالوگ  ،شرکت نمونه .استفاده قرار گیرد

ري پرسنل فروش را کاهش دهد و زمان پردازش سفارش را در نظر گرفت تا درگی) تخفیفات حجم استاندارد
  .کمینه کند

 خواستار حفظ مشتریان سودآور موجود خود و تبدیل مشتریان غیرسودآور به مشتریان سودآور استهر شرکت 
هنوز مشکلی در ارتباط با مشتریان غیر . در حالی که مشتریان جدید و احتماالً سودآور را نیز جذب می کند

آیا شرکت باید چنین مشتریانی را کامل طرد کند؟ و چگونه  .سودآور که رفتارشان قابل تنظیم نیست وجود دارد
ل مبنایی آن، برقراري مشارکت هاي طوالنی در شرکتی که اساساً گروهی بین المللی است و اصاین مسئله باید 

در مدت با مشتریانش به وسیله فراهم نمودن محصوالت با کیفیت باال و خدمت رسانی عالی است، حل گردد؟ 
  صورتی که بعضی از مشتریان غیر سودآور قادر به بازگشت دادن دیگر مشتریان سودآور باشند، چطور؟



 ABCهنوز  .تواند ابزاري قدرتمند براي تجزیه و تحلیل سودآوري مشتري باشدهزینه یابی بر مبناي فعالیت می 
اطالعات صحیح تري  ABCدر حالی که . تنها ابزاري است و قادر به پاسخگویی به تمامی مشکالت شرکت نیست

برد را نسبت به سیستم هاي سنتی فراهم می کند، اینکه مدیریت شرکت از امتیازات این اطالعات بهره خواهد 
  .یا نه، سوالی است که بایستی به آن در نمونه هاي منفرد پاسخ گفت

    

   

  


