transformação digital

no setor do renting automóvel
A APP DA LEASEPLAN PORTUGAL

A EMPRESA
A LeasePlan Portugal é uma subsidiária da LeasePlan Corporation, e é uma empresa internacional que fornece serviços de renting automóvel.
Como uma das empresas líderes no mercado do Car-as-a-Service (CaaS), a LeasePlan Portugal gere uma frota de mais de 100 mil veículos.
Com mais de 25 anos de experiência no mercado português, a empresa conta com escritórios em Lisboa e no Porto, a partir dos quais
garante um serviço de excelência, tendo sido nomeada como parceiro de confiança para clientes Corporate, PME e particulares.
Sob o mote ‘any car, anytime, anywhere’, a estratégia da LeasePlan passa por garantir a disponibilização de soluções de renting inovadoras,
através dos últimos modelos automóveis, priorizando também a sustentabilidade ambiental – cuja meta passa por alcançar as zero emissões
de CO2 até ao ano de 2030.

o desafio
A LeasePlan Portugal considera que todos os seus clientes
são uma prioridade, sendo o seu principal objetivo
garantir que todo o processo de renting acontece de
forma simples e que é uma experiência agradável,
fornecendo o apoio necessário.

Era necessário garantir que a solução iria
aproximar a LeasePlan dos seus clientes
Para além disso, com o rebranding da marca e do grupo
LeasePlan, e com a sua nova identidade, mais focada na
aposta tecnológica e na inovação da indústria da mobilidade,
a empresa necessitava de garantir, também, que essa solução
pudesse revelar-se uma mais-valia e que asegurasse uma
relação de proximidade com os seus clientes, construindo, ao
mesmo tempo, maior engagement com a marca.

Desta forma, surgiu a necessidade de desenvolver uma
solução que facilitasse toda a gestão dos contratos de
aluguer de viaturas, bem como a possibilidade de resolver
de forma fácil e prática qualquer problema que pudesse surgir
com o automóvel – tudo isto, centralizado num único local.

a solução
Com recurso a tecnologia de vanguarda, foi
desenvolvida uma aplicação móvel para
Android e iOS, capaz de gerir de forma simples
os contratos e serviços da LeasePlan, e todo o
backoffice para a gestão de campanhas,
notificações e utilizadores da app.

Localização da oficina mais próxima e
agendamento da revisão do carro e
outros serviços

Oficinas
RENTING

Volvo V40 1.6

Preenchimento do
formulário de participação
de um sinistro in app

11-AA-11

Garagem Luciano
Cordeiro

Precision Saldanha
Midas Av. António
1,2 km
Augusto Aguiar

0,7 km

1,2 km

Selecionar
Frente

Selecionar

Selecionar

Sinistros

1,2 km

Selecionar

20-BB-20

Renualt Clio 1.2

Início

Clique no ícone da zona afectada para
adicionar fotos (opcional).

Esquerdo

Midas Av. António
Augusto Aguiar

Sinistros

Oficinas

Reboque

Menu de navegação

Direito
Tejadilho

Traseira

Galeria

Galeria

6 fotos

Frente

Frente

Frente

Possibilidade de
anexar fotografias
comprovativas

Frente
6 fotos

RENAULT CLIO
Esquerdo

Frente

Clio 1.5 dCi Confort
2013

Esquerdo

Frente

Frente

Frente

Lavagem

Observações

Esquerdo

Esquerdo

Validação Final

Está quase! Estamos só a validar
os últimos retoques para receber o
seu novo carro em perfeito estado!

Acompanhar a preparação do
carro, passo a passo, após a compra

Pronto. Agendar entrega

Contrato
Início do contrato

12-maio-2018
Fim do contrato

Volvo V40 1.6

11-AA-11

Contrato

12-maio-2022

Consulta de informação sobre o carro
e contrato, atualização dos dados pessoais
e ativação da garantia

Km contratados

120.000 km

Km conduzidos

41.427

Garantia

Volvo V40 1.6

11-AA-11

English

Ativar garantia

Ativar garantia
Se tiver algum problema com o
seu carro, submeta pedido para
ativar a garantia.

SUBMETER

tecnologias
Todo o ecossistema foi construído sobre C# e .NET, permitindo
o rápido desenvolvimento e a fácil integração entre a aplicação
e o backoffice.

Xamarin permite a criação de aplicações multiplataforma para
Android, iOS e Windows. Através da utilização de tecnologia
Microsoft no desenvolvimento das apps, é possível garantir tudo o
que caracteriza uma app nativa: usabilidade, performance e acesso
a todas as API’s dos vários Sistemas Operativos. Permite ainda
reduzir o Time-to-Market e o Total Cost of Ownership das soluções.

Azure é a plataforma Cloud da Microsoft. Na aplicação da
LeasePlan recorreu-se a Azure para desenvolver o backoffice e
para efetuar toda a gestão de utilizadores (logins), bem como de
todas as campanhas da app. A utilização de Azure garante que a
solução está ajustada à carga em termos de utilizadores que a
aplicação possa vir a ter.

benefícios
Gestão num único local de contratos
de Renting e CarNext

Localização rápida das oficinas mais próximas
em situação de emergência

Marcação de serviços pontuais, como revisão
ou devolução

Agilidade na participação de sinistros
e assistência em viagem

Acompanhar a preparação do veículo até
à entrega

Gestão e atualização de dados pessoais e ativação
de garantias

Acreditamos seriamente que uma solução móvel robusta, focada nas principais necessidades de nossos Condutores, trará
mais valor ao nosso Negócio. O nosso foco é contribuir para um melhor dia-a-dia de todos os nossos Condutores, Renting
ou de um Usado CarNext, possibilitar efetuar operações e gerir o contrato de uma forma simples, fácil e segura.
Em parceria com a Xpand IT desenvolvemos um aplicativo para dispositivos móveis que se baseia:
- Keep our Driver safely on the road - uma forma simples, segura e rápida de gerir todos os momentos de verdade com a LeasePlan
- User Engagement – queremos que nossos condutores se sintam conectados, ligados à LeasePlan;
- Autonomy - any place, any time, any device.
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