Moderní portálové řešení pro společnost Motor-Car

Centrální online kanál zlepšil propagaci, prodej vozů a komunikaci se zákazníky

Portálové řešení pro společnost Motor-Car

Oceňujeme, že nový prodejní portál nás ještě více přiblížil k našim zákazníkům. Odteď mohou najít na jednom místě
všechny důležité informace a vyřešit své požadavky online a přímo okamžitě. Naší prioritou bylo posílit komunikaci se
zákazníky, modernizovat elektronické služby a rozšířit stávající funkčnosti, které by přinesly nové možnosti prodejnímu
oddělení, marketingu či servisu. Dodané řešení nám pomáhá plnit naše vytyčené cíle.

Josef Balík
Director, IT and Projects
Motor-Car

Výchozí situace
Společnost Motor-Car původně využívala na komunikaci se zákazníky a pro potřeby prodeje několik portálových řešení jako
www.kupaaut.sk, www.motor-car.sk a jiné. Portály však nebyly propojeny, což nepodporovalo efektivní poskytování služeb
zákazníkům ani další rozvoj společnosti.
Vedení společnosti Motor-Car také stále více vnímalo, jak digitální transformace mění fungování mnoha firem na trhu, i proto
se rozhodlo pro zavedení nových trendů v rámci organizace.
Jejich interní systém prošel technologickým upgradem s cílem vylepšit stávající služby a přinést nové služby pro efektivní
fungování zaměstnanců. V neposlední řadě bylo nutné připravit technické zázemí pro budoucí integraci s novým portálem
www.motor-car.sk, který by představoval sjednocený online kanál pro komunikaci, propagaci a prodej vozů či služeb.
Po technologickém upgradu interního systému následovalo vytvoření nového prodejního portálu s integrací na interní
systémy, což probíhalo pod naší záštitou. V této fázi měla společnost Motor-Car zájem o sjednocení firemního kanálu
s prodejním kanálem a o vytvoření integrační mezivrstvy pro budoucí novou mobilní aplikaci.
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Profil zákazníka

Společnost Motor-Car působí na Slovensku od roku 1990. Společně se svými dceřinými společnostmi zajišťuje prodej a servis automobilových značek Mercedes-Benz, smart, Jeep, Kia,
Alfa Romeo, Honda, Opel, Hyundai a Toyota.

Cíle projektu
V rámci projektu bylo nutné vytvořit:
Elektronický prodejní kanál, který bude prezentovat nová a ojetá vozidla společnosti s detailními informacemi o vozidlech a možnosti
jejich online rezervace. Portál bude přímo integrován na interní ERP systém Incadea, ve kterém probíhá celý management vozidel.

Leasingová kalkulačka sloužící pro výpočet leasingových a úvěrových splátek pro nabízená vozidla od dohodnutých leasingových
společností.

Objednávkový systém, ve kterém se budou nacházet formuláře určené k poptávkám zákazníků, formulář na objednávku vozidla
do servisu, formulář na půjčení vozidla, formulář na odkoupení vozidla, formulář na testovací jízdy nebo formulář pro komunikaci
s dealerem.

Propagační kanál s nejrůznějšími novinkami ze světa vozidel a kalendářem akcí pro zákazníky a širokou veřejnost.

Privátní zákaznická zóna na evidenci zákazníků obsahující jejich osobní profil, seznam vozidel, komunikaci s dealerem, management fleet programu k čerpání výhod a bonusů.

Nový e-shop v jednotném designu s portálem, který se bude využívat k prodeji produktů značky Mercedes-Benz.
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Popis řešení
Původní řešení www.kupaaut.sk, které sloužilo k prezentaci a rezervaci vozidel,
bylo technologicky zastaralé a nevyhovovalo moderním trendům. Společnost
Motor-Car se proto rozhodla postavit portál na novém řešení.
Vedení společnosti mělo zájem o sjednocení technologií, na kterých stály původní
řešení. Na správu vozidel, řešení servisu a komunikaci se zákazníky se dosud využívaly interní systémy Microsoft Dynamics NAV a IS Dealer Management System
Incadea.
Při realizaci nového díla jsme využili platformu Orchard CMS postavenou na technologiích společnosti Microsoft, která technologicky zapadá do celého konceptu
nové technické vize.
Navrhované řešení vyžadovalo velmi silnou integraci na backendové systémy,
které jsou stejně postavené na produktech společnosti Microsoft. Data pro nový
portál se čerpají z interních systémů společnosti Motor-Car.
Mezi nejdůležitější funkcionality řešení patří:
•

zavedení Orchard CMS jako modulární platformy pro portál www.motor-car.sk
s integrací na interní systémy;

•

katalog nových a ojetých vozidel s možností online rezervace;

•

přehledné zobrazení dealerů, provozů a zaměstnance s možností jejich
kontaktování;

•

online přehled nabízených finančních služeb a leasingovou kalkulačku pro
výpočet ceny splátek daných vozidel;

•

online objednávkové formuláře na servis a další služby;

•

integrace na služby Daimler AG na automatické získávání detailních fotografických informací o vozidle;

•

integrace na Active Directory Motor-Car pro potřeby přihlášení prodejců
a uživatelů na portál;

•

služby na integraci a propagaci vozidel se známými online autobazary;

•

implementaci technické mezivrstvy pro připravované mobilní řešení.

Průběh projektu
Projekt se skládal ze dvou fází a byl řízen agilní metodou, kterou tvořily krátké
cykly, tzv. sprinty.
1. fáze
Projekt jsme odstartovali nultým sprintem. Zahrnoval úvodní byznys analýzu, v rámci
které jsme připravili „user stories“ (příběhy uživatelů). Další sprinty se zaměřovaly na
dodávku konkrétního produktu. Předmětem první fáze bylo dodání nejdůležitějších
funkcionalit zmíněných výše (část Popis řešení).
Díky agilnímu přístupu měl zákazník k dispozici průběžný pohled na stav projektu a
mohl sledovat výsledky jednotlivých sprintů, čímž se zajistila jeho rychlá zpětná vazba
a 100% dodržení doporučení.
2. fáze
Na podzim 2019 začali workshopy k druhé fázi. Cílem této fáze bude vytvoření:
•

privátní zóny pro zákazníky;

•

rozhraní se službami pro mobilní aplikaci;

•

e-shopu.

Významné benefity, které získal zákazník
1.

Zavedení modulární platformy s integrací na interní systém pro správu vozidel.

2.

Jednoduchá a centrální správa přístupů zaměstnanců na portál.

3.

Automatické publikování vozidel na portálech autobazarů.

4.

Snížení administrativy prodejců – díky napojení na importérské služby Daimler a automatickému stahování foto-
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grafií k vozům není nutné, aby je fotografoval a připravoval prodejce jako dosud.

5.

Napojení na centrální správu finančních produktů (úvěr, leasing, operativní leasing) s možností rozšíření o další
poskytovatele finančních produktů.

6.

Automatický sběr zákaznických poptávek z portálu (na služby servisu, prodeje, odkupu vozidla a jiné).

7.

Podrobný přehled dealerů a zaměstnanců na zpřehlednění komunikace se zákazníkem.

Použité technologie

Zaujalo vás řešení?
Pokud máte zájem dozvědět se více o našich řešeních, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes.
Projdeme si vaše požadavky a připravíme nejvhodnější řešení pro vaši společnost.

obchod@millennium.cz
www.millennium.cz
+420 702 064 695
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