Reference projektu Portál ŠKODA Connect
pro klienta ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce automobilů v České republice.
Od roku 1991 je součástí koncernu Volkswagen. Dlouhodobě je
největší českou firmou podle tržeb a největším českým exportérem
do velké části světa díky svojí rozsáhlé prodejní síti.

PORTÁL ŠKODA CONNECT pro KLIENTA
společnost ŠKODA Auto a. s.
Společnost GEM System a. s. se v současné době spolupodílí na vývoji komponenty „Customer Web Portal“ (dále jen
CWP) pro společnost ŠKODA Auto a. s.
Jedná se o webovou aplikaci s integrací několika backendových komponent v rámci projektu „Connected Cars“.
Projekt Connected Cars poskytuje majitelům vozů ŠKODA
službu, která umožňuje získávat některé informace z vozu
či ovládat některé funkce vozu s pomocí mobilního zařízení (např. kontrola stavu pohonných hmot, uzamykaní
vozu, stahování oken či ovládání topení na dálku, plánování
tras, správa RSS zpráv zobrazovaných následně na displeji infotainmentu vozidla apod.). Projekt z pohledu klientů
a uživatelů je realizován a představuje službu na stránce
www.skoda-connect.com.

Projekt je specifický tím, že staví na centralizovaném IT
řešení celé skupiny Volkswagen. První verzi tohoto řešení
pro potřeby ŠKODA Auto připravovali vývojáři společnosti Volkswagen. Proto bylo v první fázi projektu zapotřebí převést know-how projektu z německého týmu do ČR.
V současné době se projekt nachází ve stavu, kdy jsou veškeré artefakty projektu převzaty.
V průběhu rozvoje projektu jsme se spolupodíleli na založení a rozvoji týmu DevOps, který poskytuje podporu v projektu třem vývojovým týmům v Praze, Wolgsburgu, Brně.
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Aktuálně
Průběžně se přidávají další a novější typy jednotek pro komunikaci ve vozidlech. Dnes se používá druhá generace
jednotek, která bude doplněna třetí generací například pro
nový typ Škoda Scala. Další verze jednotky jsou připravovány pro budoucí podporu elektromobility s jejímž rozvojem
se u Škoda Auto v brzké době počítá.

Další globální informace o projektu
http://www.skoda-auto.com/world/connectivity

Termín realizace projektu:
Spolupráce probíhá od června 2017 do současnosti.
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