
Moderné portálové riešenie pre spoločnosť Motor-Car

Centrálny online kanál zlepšil propagáciu, predaj vozidiel a komunikáciu so zákazníkmi



Portálové riešenie pre spoločnosť Motor-Car

Východisková situácia

 Spoločnosť Motor-Car pôvodne využívala na komunikáciu so zákazníkmi a pre potreby predaja viaceré portálové riešenia ako  

www.kupaaut.sk, www.motor-car.sk a iné. Portály však neboli prepojené, čo nepodporovalo efektívne poskytovanie služieb zá-

kazníkom ani ďalší rozvoj spoločnosti.

Vedenie spoločnosti Motor-Car tiež čoraz viac vnímalo, ako digitálna transformácia mení fungovanie mnohých firiem na trhu,  

aj preto sa rozhodlo pre zavedenie nových trendov v rámci organizácie. 

Ich interný systém prešiel technologickým upgradom s cieľom vylepšiť existujúce služby a priniesť nové služby pre efektívne  

fungovanie zamestnancov. V neposlednom rade bolo potrebné pripraviť technické zázemie pre budúcu integráciu s novým  

portálom www.motor-car.sk, ktorý by predstavoval zjednotený online kanál pre komunikáciu, propagáciu a predaj vozidiel či služieb.

Po technologickom upgrade interného systému nasledovalo vytvorenie nového predajného portálu s integráciou na interné 

systémy, čo prebiehalo pod našou záštitou. V tejto fáze mala spoločnosť Motor-Car záujem o zjednotenie firemného kanálu  

s predajným kanálom a o vytvorenie integračnej medzivrstvy pre budúcu novú mobilnú aplikáciu.

Oceňujeme, že nový predajný portál nás ešte viac priblížil k našim zákazníkom. Odteraz môžu nájsť na jednom mieste 

všetky dôležité informácie a vyriešiť svoje požiadavky online a priam okamžite. Našou prioritou bolo posilniť komunikáciu 

so zákazníkmi, zmodernizovať elektronické služby a rozšíriť existujúce funkčnosti, ktoré by priniesli nové možnosti 

predajnému oddeleniu, marketingu či servisu. Dodané riešenie nám pomáha plniť naše vytýčené ciele.

Josef Balík
Director, IT and Projects  
Motor-Car



Ciele projektu

V rámci projektu bolo potrebné vytvoriť:

Elektronický predajný kanál, ktorý bude prezentovať nové a jazdené vozidlá spoločnosti s detailnými informáciami o vozidlách a mož-

nosťou ich online rezervácie. Portál bude priamo integrovaný na interný ERP systém Incadea, v ktorom prebieha celý manažment vozidiel.

Lízingová kalkulačka slúžiaca na výpočet lízingových a úverových splátok pre ponúkané vozidlá od dohodnutých lízingových spoločností.

Objednávkový systém, v ktorom sa budú nachádzať formuláre určené na dopyty zákazníkov, formulár na objednávku vozidla do servisu, 

formulár na požičanie vozidla, formulár na odkúpenie vozidla, formulár na testovacie jazdy alebo formulár na komunikáciu s dílerom.

Propagačný kanál s najrôznejšími novinkami zo sveta vozidiel a kalendárom podujatí pre zákazníkov a širokú verejnosť.

 

Privátna zákaznícka zóna na evidenciu zákazníkov obsahujúca ich osobný profil, zoznam vozidiel, komunikáciu s dílerom, manažment 

fleet programu na čerpanie výhod a bonusov.

 

Nový e-shop v jednotnom dizajne s portálom, ktorý sa bude využívať na predaj produktov značky Mercedes-Benz.

Prípadová štúdia

Profil zákazníka

Spoločnosť Motor-Car pôsobí na Slovensku od roku 1990. Spoločne so svojimi dcérskymi 

spoločnosťami zabezpečuje predaj a servis automobilových značiek Mercedes-Benz, smart, 

Jeep, Kia, Alfa Romeo, Honda, Opel, Hyundai a Toyota.



Prípadová štúdia

Popis riešenia

Pôvodné riešenie www.kupaaut.sk, ktoré slúžilo na prezentáciu a rezerváciu vozidiel, 

bolo technologicky zastaralé a nevyhovovalo moderným trendom. Spoločnosť 

Motor-Car sa preto rozhodla postaviť portál na novom riešení.

Vedenie spoločnosti malo záujem o zjednotenie technológií, na ktorých stáli 

pôvodné riešenia. Na správu vozidiel, riešenie servisu a komunikáciu so zákaz-

níkmi sa dovtedy využívali interné systémy Microsoft Dynamics NAV a IS Dealer 

Management System Incadea.

Pri realizácii nového diela sme využili platformu Orchard CMS postavenú na tech-

nológiách spoločnosti Microsoft, ktorá technologicky zapadá do celého konceptu 

novej technickej vízie. 

Navrhované riešenie si vyžadovalo veľmi silnú integráciu na backendové systémy, 

ktoré sú rovnako postavené na produktoch spoločnosti Microsoft. Dáta pre nový 

portál sa čerpajú z interných systémov spoločnosti Motor-Car.

Medzi najdôležitejšie funkcionality riešenia patria:

 • zavedenie Orchard CMS ako modulárnej platformy pre portál www.motor-car.sk 

s integráciou na interné systémy;

 • katalóg nových a jazdených vozidiel s možnosťou online rezervácie;

 • prehľadné zobrazenie dílerov, prevádzok a zamestnancov s možnosťou 

ich kontaktovania;

 • online prehľad ponúkaných finančných služieb a lízingovú kalkulačku na 

výpočet ceny splátok daných vozidiel;

 • online objednávkové formuláre na servis a ďalšie služby;

 • integrácia na služby Daimler AG na automatické získavanie detailných 

fotografických informácií o vozidle;

 • integrácia na Active Directory Motor-Car pre potreby prihlásenia predajcov 

a používateľov na portál;

 • služby na integráciu a propagáciu vozidiel so známymi online autobazármi;

 • implementáciu technickej medzivrstvy pre pripravované mobilné riešenia.



Priebeh projektu

Projekt sa skladal z dvoch fáz a bol riadený agilnou metódou, ktorú tvorili krátke 

cykly, tzv. šprinty.

1. fáza 

Projekt sme odštartovali nultým šprintom.  Zahŕňal úvodnú biznis analýzu, v rámci ktorej 

sme pripravili „user stories“ (príbehy používateľov). Ďalšie šprinty sa zameriavali na 

dodávku konkrétneho produktu. Predmetom prvej fázy bolo dodanie najdôležitejších 

funkcionalít spomenutých vyššie (časť Popis riešenia).

Vďaka agilnému prístupu mal zákazník k dispozícii priebežný pohľad na stav projektu  

a mohol sledovať výsledky jednotlivých šprintov, čím sa zabezpečila jeho rýchla spätná 

väzba a 100-percentné dodržanie odporúčaní.

2. fáza

Na jeseň 2019 začali workshopy k druhej fáze. Cieľom tejto fázy je vytvorenie:

 • privátnej zóny pre zákazníkov;

 • rozhrania so službami pre mobilnú aplikáciu;

 • e-shopu.



Použité technológie

Zaujalo vás riešenie? 

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našich riešeniach, neváhajte nás kontaktovať ešte dnes. 

Prejdeme si vaše požiadavky a pripravíme najvhodnejšie riešenie pre vašu spoločnosť.

obchod@millennium.sk 
www.millennium.sk  
+421 2 59 100 300

Prípadová štúdia

Vďaka dodanému riešeniu získal zákazník významné benefity

1. Zavedenie modulárnej platformy s integráciou na interný systém pre správu vozidiel.

2. Jednoduchá a centrálna správa prístupov zamestnancov na portál.

3. Automatické publikovanie vozidiel na portáloch autobazárov.

4. Zníženie administratívy predajcov – vďaka napojeniu na importérske služby Daimler a automatickému sťahovaniu 

fotografií k vozidlám nie je potrebné, aby ich fotografoval a pripravoval predajca ako doteraz.

5. Napojenie na centrálnu správu finančných produktov (úver, lízing, operatívny lízing) s možnosťou rozšírenia o 

ďalších poskytovateľov finančných produktov.

6. Automatický zber zákazníckych dopytov z portálu (na služby servisu, predaja, odkúpenia vozidla a iné).

7. Podrobný prehľad dílerov a zamestnancov na sprehľadnenie komunikácie so zákazníkom.
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