
Do 2 mln operacji. Tyle symulacji kredytowych jest wykonywanych DZIENNIE 

za pośrednictwem witryn marek Renault i Nissan na cały świecie. Proces od 

początku do końca realizowany przez narzędzie MakoLab osadzone na 

serwerach… MakoLab. A ich potencjał jest znacznie większy.

KLIENT

RCI Banque to finansowe ramię Aliansu 

Renault-Nissan, jednego z największych 

producentów samochodów na świecie. 

Oferuje bogatą ofertę produktów 

umożliwiających sfinansowanie zakupu 

samochodu (kredyt, leasing) oraz usług 

towarzyszących np. ubezpieczeniowych. 

Oferta RCI Banque jest dostępna przede 

wszystkim za pośrednictwem sieci dealerskiej 

w 36 krajach, na 5 kontynentach i obejmuje 

marki Renault, Dacia, Nissan oraz Infiniti. 

ZADANIE

Jednym z najważniejszych czynników (opinia 

75% respondentów) mających wpływ na 

decyzję osób rozważających kupno 

samochodu z wykorzystaniem instrumentów 

finansowych jest wysokość miesięcznej raty. 

Dealerzy samochodowi znają wiele 

przypadków, gdy klient rezygnował z zakupu 

auta, na które był w zasadzie zdecydowany 

w momencie gdy dotarła do niego informacja 

z jakim stałym obciążeniem domowego bądź 

firmowego budżetu musi się liczyć.

Alians Renault-Nissan w porozumieniu z RCI 

Banque zdecydował się udostępnić 

rozwiązanie, które umożliwi wyliczenie 

wysokości miesięcznej raty bezpośrednio na 

stronie internetowej w oparciu o aktualizo-

wane w czasie rzeczywistym dane. Mogąc 

wcześniej wyliczyć szacunkową wysokość 

raty, wielu klientów było przygotowanych na 

określony poziom wydatków jeszcze przed 

wizytą w salonie.

CASE
STUDY

SYMULATORY FINANSOWE

Ułatwione podejmowanie decyzji 

kredytowych dzięki symulatorom 

finansowym dla RCI Banque
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HISTORIA

Pierwszą wersję symulatora finansowego, 

MakoLab  zaproponował już w 2004 r. 

Narzędzie zostało zmodyfikowane w 2008 r. -  

dzięki wprowadzeniu rozwiązania client – 

server, umożliwiającego scentralizowane 

zarządzanie parametrami niezbędnymi do 

wyliczenia rat kredytowych (leasingowych) 

oraz prezentacji danych dla klienta. Taki 

zabieg pozwolił uzyskać narzędziu 

prawdziwy, symulacyjny charakter. 

Wraz z ekspansją Grupy Renault i coraz 

powszechniejszym korzystaniem z Internetu, 

narzędzie podlegało kolejnym modyfikacjom. 

Trzy kluczowe obszary, w których 

wprowadzano modyfikacje to 

scentralizowane zarządzanie, możliwość 

konfiguracji narzędzia oraz bezpieczeństwo 

informacji. Na przestrzeni kolejnych lat doszła 

opcja zasilania symulatorów informacjami o 

zróżnicowanych ofertach, a wraz z ekspansją 

rozwiązania w innych krajach – konieczność 

uwzględnienia nieustannie zmieniających się 

uwarunkowań prawnych właściwych dla 

danego kraju.

Kolejno dochodzące wymagania sprawiły, że 

dzisiejsze symulatory to wysoce funkcjonalne 

narzędzia, elastycznie dopasowujące się do 

zmieniających się oczekiwań potencjalnych 

klientów koncernu Renault-Nissan.

ROZWIĄZANIE

Opracowane przez MakoLab symulatory 

finansowe mogą być w pełni dostosowane do 

Corporate Identity marki. Mechanizmy 

obliczeniowe symulatorów działają w dwóch 

trybach: ustawień domyślnych (tzw. Default 

Offer) i interaktywnego symulatora.  

W przypadku trybu ustawień domyślnych 

dostarczana jest informacja na temat kosztu 

miesięcznej raty dla standardowej oferty 

kredytowej lub leasingowej. W trybie 

interaktywnego symulatora użytkownik może 

dowolnie ustawiać parametry obliczeniowe 

(czas spłaty, opcje wyposażenia, etc.) 

i sprawdzać różne warianty wysokości raty 

kredytu. Możliwość zintegrowania symulatora 

z konfiguratorem samochodu umożliwia 

potencjalnemu klientowi natychmiastowe 

zbadanie szczegółów opcji kredytowych zaraz 

po skonfigurowaniu wybranego modelu 

z oferty Renault-Nissan. Symulatory 

w wybranych krajach uzupełnione są 

o mechanizmy kontaktu klienta z bankiem 

(Lead Management Tool), gdzie klient poprzez 

odpowiednie formularze ma możliwość 

przesłania swojego zapytania do określonego 

dealera lub przedstawiciela RCI Banque. 

Wypełnione dokumenty mogą być nawet 

wysyłane bezpośrednio do banku w celu 

złożenia aplikacji kredytowej. 

W symulatorach finansowych zastosowano 

zaawansowane rozwiązania technologiczne 

i funkcjonalności. HTML5 pozwala na łatwe 

konfigurowanie i dostosowywanie wyglądu 

symulatora do uwarunkowań lokalnych, 

jednocześnie scentralizowany sposób 

zarządzania narzędziem zapewnia Renault-

Nissan i RCI Banque pełną kontrolę nad 

danymi wykorzystywanymi do symulacji 

finansowych.

Wykorzystanie w symulacjach zawsze 

aktualnych ofert, z uwzględnieniem 

rzeczywistych warunków finansowania 
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właściwych dla danego kraju umożliwia 

centralnie zasilany silnik finansowy. Istnieje 

możliwość ładowania danych 

z wykorzystaniem odpowiednio 

przygotowanych plików powszechnie 

stosowanych formatów, np. .xls, jednakże 

w celu  zautomatyzowania tego procesu – 

dzięki zastosowaniu web service'ów – stosuje 

się bezpośrednie pobieranie danych z innych 

systemów czy nawet  z systemu bankowego 

RCI Banque. Ma to ogromny wpływ na 

skrócenie czasu aktualizacji danych oraz 

usprawnia proces symulacji kredytowej. 

Symulatory podlegają również cały czas 

modyfikacjom graficznym, co wynika z jednej 

strony z dynamicznie zmieniającej się strony 

wizualnej witryn, na których się znajdują, 

z drugiej ciągłej optymalizacji pod kątem 

użyteczności jakim są poddawane.

Bezpieczeństwo i efektywność działania 

zapewnia infrastruktura serwerowa 

zlokalizowana w Data Center MakoLab. 

Klastrowa architektura z load balancing, 

pozwala na nieprzerwaną pracę nawet 

w przypadku awarii jednego z serwerów 

obliczeniowych. Wykorzystanie 

mechanizmów cache'owania wspiera  

skrócenie czasu obliczeń oraz dostarczenie 

wyników do użytkownika końcowego. 

Z jednego miejsca w centralnej Polsce oraz 

kilku serwerów cache'ujących rozproszonych 

na różnych kontynentach oraz usługi 

GeoDNS, obsługujemy symulatory finansowe 

RCI Banque na całym świecie. 

REZULTATY

Potencjalni klienci koncernu Renault-Nissan 

docenili funkcjonalność i przydatność 

symulatorów finansowych. Swoje 

zastosowanie znajdują na witrynach 

wszystkich marek Renault-Nissan Alliance, 

w 20 krajach na całym świecie, w tym 

w Indiach. Jak pokazują statystyki, dziennie 

wywoływane jest 1,5 – 2 mln operacji 

w trybie ustawień domyślnych oraz ponad 60 

tys. operacji w trybie interaktywnego 

symulatora (przy średniej ilości zmiany 

parametrów i jego ustawień  na poziomie 3 – 

4 na jedno uruchomienie). 

O sukcesie symulatorów finansowych 

świadczą również dalsze plany Renault-

Nissan Alliance oraz RCI Banque. Jednym 

z kierunków rozwoju zastosowania 

symulatorów finansowych jest nie tylko 

wykorzystanie w innych obszarach sprzedaży 

(np. baterii do samochodów elektrycznych), 

ale również łączenie ich z takimi narzędziami 

jak konfigurator samochodowy, gdzie po 

uzyskaniu ceny skonfigurowanego modelu, 

użytkownik może przystąpić od razu do 

skalkulowania miesięcznej raty. 

Kolejnym krokiem wyznaczającym trendy 

rozwojowe narzędzia jest kierunek na 

korzystanie z web service'ów i bezpośrednie 

łączenie symulatorów z systemami RCI 

Banque, co daje możliwość skrócenia drogi od 

wypełnienia formularza do aplikacji o kredyt. 

MakoLab SA jest agencją technologiczno-marketingową, której misją jest dostarczanie klientom 

kompleksowych, dedykowanych rozwiązań w zakresie komunikacji  internetowej i wspierania 

procesów biznesowych. Od 25 lat świadczy usługi zarówno dla centrali globalnych koncernów jak 

również firm lokalnych, głównie z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej 

i nieruchomości komercyjnych. 

Produkty i usługi firmy są obecne w 60 krajach na wszystkich kontynentach. MakoLab jest 

partnerem światowych organizacji zajmujących się technologiami semantycznymi 

zaangażowanym w ustanawianie standardów klasyfikowania danych w wyszukiwarkach 

internetowych.makolab.com
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