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Projekt Location Based Offers pro ŠKODA AUTO byl úspěšně nasazen
do produkčního prostředí automobilky v reálném prostředí uživatele vozu
značky ŠKODA
ŠKODA AUTO se podařilo rozšířit portfolio služeb na poli konektivity nasazením
řešení typu Location Based Offers / LBO do produkčního prostředí. Za společnost
GEM System jsme potěšeni, že jsme se na dodaném inovativním řešení mohli
spolupodílet.
Řešení Location Based Offers / LBO v určených časových okamžicích sleduje polohu
vozidla a jeho trasu. Na základě relevantních informací zprostředkovává v praxi
pasažérům vozidla personalizovanou nabídku jak od ŠKODA AUTO,
tak od poskytovatelů třetích stran např. čerpací stanic nebo služeb pro motoristy.
Současně lze zadat do systému nabídky spolu s určením, ve kterých zeměpisných
polohách případně, pro které typy vozů jsou dané nabídky určeny. LBO systém
zajišťuje data pro analytickou platformu, která nasbíraná data poloh vozidel páruje
s vhodnými nabídkami pro doručení uživatelům vozu. LBO systém předává vhodnou
nabídku cíleně konkrétnímu vozidlu. Přes infotainment vozidla jsou do LBO systému
vraceny informace o tom, zda uživatel nabídku využil či nikoliv.
Více viz. fotografie z vozu, který danou funkcionalitu využívá v praxi:

ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce osobních automobilů v České republice. Sídlo
automobilové společnosti je v Mladé Boleslavi, kde se nachází i největší výrobní
závod. V rámci ČR má ŠKODA AUTO dva další výrobní závody v Kvasinách a ve
Vrchlabí. Od roku 1991 je součástí německého koncernu Volkswagen Group.
Dlouhodobě je ŠKODA AUTO největší českou firmou podle tržeb, největším českým
exportérem a jedním z největších českých zaměstnavatelů.
O společnosti GEM System: působíme na trhu od roku 2004 a nabízíme komplexní
systémová a integrační řešení, se specializací na oblast Integrací a vývoje, Podpory
24x7 On-site, Identity Managementu, Business Intelligence, B2B komunikačních
systémů a datových skladů. Využíváme moderní a progresivní technologie a
nejmodernější postupy řešení. Jako jedni z mála v Česku máme zkušenosti s
implementací řešení postavených například na platformách Oracle BI, Oracle Fusion
Middleware nebo Red Hat Fuse. Ovšem dokonale známe i produkty dalších hlavních
IT dodavatelů jako je zmíněný Red Hat, Microsoft, IBM či Amazon. Na projektech v
klíčových oblastech pracují týmy zkušených odborníků zahrnující business analytiky,
architekty řešení, projektové manažery a vývojáře. Máme zkušenosti s podporou
zákazníka, a to jak na straně zadavatele, tak na straně delivery formou klasických
(PRINCE 2, ITIL, TOGAF apod.) nebo agilně orientovaných metodik vedení projektu
(Scrum, DevOps, SAFe). Náš zákazník má proto jistotu, že se jeho projektu věnujeme
od začátku až do konce s veškerou silou našich dlouhodobých zkušeností a poctivě
budovaného know-how.
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Pro další PR a marketingové informace nás kontaktujte na e-mailové adrese
m@gem.cz nebo pro kontakt na obchodní oddělení na e-mailu sales@gem.cz,
děkujeme.

