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WebAdministrator AUTO
Platforma dla dealerów samochodów

Dealerskie serwisy internetowe zgodne z
wytycznymi central.

Nasz system powstał po to, aby ułatwić Państwu dotarcie z
ofertą do potencjalnych klientów, poprzez stronę szytą na
miarę oraz eksport ofert na portale zewnętrzne.
●

System zbudowany jest na bazie WebAdministrator z
modułami specjalnie
przygotowanymi do
realizowania sprzedaży
samochodów

●

●

●

Automatyczn
y eksport do
serwisów

Automatyczny eksport
ofert

●

otomoto.pl

Indywidualne podejście do

●

allegro.pl

Klienta, jesteśmy w stanie

●

olx.pl

wdrożyć indywidualne

●

gratka.pl

projekty graficzne

●

autotrader.pl

Tworzymy strony zgodne z
wytycznymi central
dealerskich

●

Multiserwis pozwala prowadzić klika serwisów
internetowych dealerów i komisów przez jeden panel
prezentując wybrane ofertry na kilku serwisach
jednocześnie

●

Serwisy są dostępne w wersji responsywnej

●

Bezpieczny hosting

Informacje dotyczące automatycznego eksportu

●

automatyczny eksport odbywa się w odstępach
kilkuminutowych

●

funkcja eksportu daje możliwość wyboru ofert do
wyeksportowania

●

warunkiem koniecznym ekportu ofert jest posiadanie
konta na serwisach otomoto.pl, autotrader.pl, gratka.pl
lub innych

●

system automatycznie aktualizuje, przedłuża i usuwna
oferty

dla Dealera
●

tworzenie grup

dla Klienta
●

samochodów np.:
❍

samochody 3 letnie,

❍

samochody z
homologacją,

❍

wyszukiwarka pojazdów
●

szybka wyszukiwarka
pojazdów

●

samochody
sprowadzone etc.

zaawansowana

dokładna prezentacja
oferty

●

mechanizm "Powiadom
znajomego"

Ilość grup jest

●

nieograniczona. Grupy
nazywamy w dowolny

ofert
●

sposób. Oferta umoże
zostać wstawiona w

●

●

kodu QR
●

ofert w grupach w

z prezentacją

ustalony sposób np wg

najnowszych ofert
●

możliwość

wprowadzenia, marki,

zaproponowania swojej

ceny

ceny

funkcja multiserwisu

●

funkcja schowka

umożliwia współdzielenie

●

funkcja porównywarki

prezentacji na innych
stronach w systemie np
stron oddziałów lub
dealerskich
dodawanie dowolnej
ilości zdjęć pojazdu
●

rejestracja i zapisanie się
na cykliczne newslettery

grupy pojazdów i ich

●

mechanizm tworzenia

możliwość sortowania

kolejności, daty

●

mechanizm "Zapytaj
sprzedawcę"

kilku grupach
jednocześnie.

mechanizm drukowania

dodawnie własnego

pojazdów
●

dodanie opini do modelu

znaku wodnego do
zdjęcia
●

dodawanie filmów np.:
Youtube

●

dodawanie dokumentacji
pojazdu (karta wozu,
wycena Eurotax, itd.)

●

wyróżnianie wybranych
ofert

●

eksport ofert

●

zarządzanie oddziałami i
sprzedawcami

●

uruchamianie systemu
opini klienta o marce i
modelach

●

przypisywanie pojazdów
do sprzedawców

●

indywidualne konta
sprzedawców w systemie

●

funkcja CRM. Umożliwia
zapis wszystkich zapytań
ze strony:
❍

zapytań o samochód

❍

propozycji sprzedaży
samochodu

❍

zapytań o wyszukanie
konkretnej oferty
Zapisane zapytania są
następnie
wykorzystywane w
systemie np.: do
informowania
sprzedawców o
Klientach
preferujących daną
markę i model.

●

dodatkowe Oznaczenia
pojazdów.
Mogą to być specyficzne
dla danego dealera
certyfikaty np dla Audi
-> Audi Select:plus, dla

BMW -> BMWPremium
Selection lub oznaczenie
pojazdu objętego
odpowiednią promocją
czy preferencyjnym
kredytem. Oznaczenia
mogą być małym
obrazkiem widocznej na
liście pojazdów oraz w
ofercie. Mogą być
również widoczne na
zdjęciach jako znak
wodny dzięki czemu
będą także
wyeksponowane w
ofertach na otomoto.
●

generowanie wydruków
dokumentów:
❍

Umów

❍

Dokumentów jazdy
próbnej

❍

Wydruków dla
klientów

❍

Kartek za szybę

❍

innych dowolnych
dokumentów
Wydruki mogą być
dodatkowo
konfigurowane oraz
rozbudowywane na
życzenie i w
zależności od potrzeb.

●

Łatwe powielanie ofert o
podobnych parametrach

●

Możliwość
zaimportowania ogłoszeń
z otomoto

●

Raporty sprzedaży

●

Statystyki ofert

Zobacz strony dealerów i komisów samochodowych, które

oparte są na systemie WebAdministrator.

strona dla dealera, strona dla autokomisu, program dla
dealera, program dla komisu, program dla autokomisu

WebAdministrator dla Dealerów

Bezpłatny szablon

Lista pojazdów

Zo
ba
cz
ta
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●

●

●

Lellek Group
WIĘCEJ
Renault
Tandem
WIĘCEJ
WebAdministr
ator CMS
WIĘCEJ

