FleetPoland.pl - booking.com dla wypożyczalni
samochodów
Jak usprawnić funkcjonowanie wypożyczalni samochodów? Czy jest możliwe
prezentowanie online rzeczywistego stanu dostępności samochodów? Na te pytania
odpowiada Fleet Poland systemem Moto IT.
To może być rewolucja na rynku wynajmu samochodów. MotoIT Sp. z o.o. z Krakowa
uruchomiło swoją platformę zbudowaną przy pomocy środków z POIG 8.2. Platforma składa się
z trzech elementów: agregatora i porównywarki usług wypożyczalni samochodów
(www.nowy.fleetpoland.pl), systemu MotoIT  aplikacji w chmurze do zarządzania
wypożyczalnią samochodów oraz widgeta rezerwacyjnego do wklejenia na stronę www (np.
wypożyczalni).
Platforma Fleet Poland to nowe rozwiązanie, którego zadaniem jest wspomaganie właścicieli flot
samochodowych, a także klientów poszukujących samochodu do wynajęcia. Jest to jedyny
polski system, który w czasie rzeczywistym podaje realny stan dostępności samochodów z
wielu wypożyczalni.
Jak działa platforma Fleet Poland?
System motoIT to narzędzie służące do zarządzania flotą, rezerwacjami, sprzedażą oraz
marketingiem  zakres jego funkcjonalności obejmuje kompleksowy zakres zadań właściciela
wypożyczalni. Pozwala on na uproszczenie formalności związanych z wypożyczeniem
samochodu (m.in. pozwala na wybór różnych opcji dodatkowych, generuje umowę najmu w
formie PDF)
Celem platformy Fleet Poland jest skupienie w jednym miejscu ofert wielu rozproszonych
wypożyczalni samochodów. Dzięki temu potencjalny klient wypożyczalni może przeglądać
szeroką propozycję dostosowaną do jego potrzeb. Dodatkową zaletą platformy jest możliwość
porównywania warunków wypożyczenia poszczególnych pojazdów. Rozwiązanie to pozwala
przeglądać oferty wypożyczalni z całej Polski, które przystąpiły już do projektu.
Widżet to element, dzięki któremu robimy pierwszy krok do zarezerwowania samochodu. Po
wpisaniu interesującego nas terminu wypożyczenia oraz lokalizacji, w której chcemy
wypożyczyć samochód zostajemy przekierowani w bezpiecznym połączeniu na stronę z
wyszukanymi samochodami spełniającymi nasze wymagania. Widget może zostać
umieszczony na dowolnej stronie, ponieważ jego konstrukcja to kilka linijek kodu HTML, który
można łatwo przekleić.
Całość łączy oprogramowanie do zarządzania wypożyczalnią samochodów o nazwie MotoIT.
Jest to platforma SaaS (software as a service, czyli aplikacja dostępna w chmurze  na

serwerze dostawcy bez potrzeby instalacji na komputerze czy serwerze klienta/partnera,
wszystko dostępne przez przeglądarkę internetową na komputerze, tablecie czy smartfonie).
Połączenie tych trzech elementów daje platformę integrującą i automatyzującą rynek wynajmu
samochodów, powstałą z myślą, o tym, żeby właściciel wypożyczalni już nigdy nie miał
problemu z dublowaniem się rezerwacji, a szukający samochodu z szybkim dostępem do ofert
wielu wypożyczalni.
motoIT sp. z o.o. powstała w 2011 roku. W skład zarządu wchodzą Ireneusz Wydrzyński oraz
Wojciech Szymański i Michał Michaliszyn. Kompleksową obsługą marketingową projektu
zajmuje się Maciej Chmielowski z Krakweb.pl (www.krakweb.pl).
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