Online markedsplads for autoværksteder
Rundt omkring på hylderne i den danske autobranche ligger der er en potentiel guldgrube i form af ubrugte
reservedele. En ny online markedsplads særligt rettet mod autobranchen vil synliggøre indholdet på lager
reolerne hos de deltagende værksteder.
Vi kender det alle sammen. Vi ejer genstande, der er for gode til at smide ud, men som vi ikke bruger længere.
Men, hvad gør man som autoværksted? På værkstederne har særligt reservedele hobet sig op på lagerreolen i
gennem mange år. Delene eksisterer ofte kun som et nummer i økonomisystemet og ingen ved længere, hvilke
mærke/model kombinationer de passer til. Der er heller ingen potentielle kunder, der ved de eksisterer.
Reservedelene optager bare en masse plads – og en ikke ubetydelig post i regnskabet. Oftest drejer det sig om
hundredevis af reservedele, og at skulle identificere og indhente data på hver enkelt del, er ikke en mulighed.
Indtil nu.
På 9. sal midt i Hjørring, har IT-virksomheden Seek4Cars til huse. De 15 medarbejdere har udviklet en ITløsning, hvor de danske autoværksteder indbyrdes kan handle med deres ubrugte reservedele og
overskudsmateriel på deres egen markedsplads og med private på en online-portal.
Systemet kan identificere, hente og præsentere data på baggrund af reservedelsnummeret. I praksis bliver
reservedelsnumre – fra regneark eller indtastet manuelt - sammenholdt med en række databaser ved hjælp af
en algoritme. I denne proces bliver reservedelsnumrene forædlet med produktdata, eventuelle billeder og ikke
mindst, hvilke bilmærker og modeller reservedelene passer i. De forædlede data stilles til rådighed på en
dataserver og er søgbare på enten mærke og model eller nummerplade.
Direktør Kim Espersen udtaler: ”Vores løsning knytter de danske autoværksteders hylder sammen til en stor
reol. Værkstederne kan købe og sælge deres overskuds-reservedele på denne markedsplads til engrospriser.
Samtidigt stiller vi reservedelene til salg på vores portal: reservedele.seek4cars.net, hvor private også kan købe
dem, men til en lidt anden pris.” Han fortsætter: ”Og det er faktisk ikke kun forbeholdt reservedele. Man kan
manuelt oprette andre relevante produkter lige fra lifte til topnøglesæt.”
Løsningen er allerede i luften for udvalgte forhandlere og lanceres for private brugere den 24. oktober på
http://reservedele.seek4cars.net.
Professionelle kan læse mere om deres muligheder for at synliggøre deres reservedele på:
http://info.seek4cars.net/

